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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1
1)

Wiltenburg
Het ontstaan en de groei van een ‘geleerdensage’
‘Gelooft niet wat de geschiedschrijvers zeggen, maar evenmin dat zij het zonder
2)
grond zeggen’. Die woorden, welke als motto vóór in het boek van R o m e i n staan,
zijn ten volle toepasselijk op veel van wat in onze oude kronieken is vermeld. De
3)
minachting van een S c r i v e r i u s voor de ‘groove, lange, vette, dicke fabelen en
beuzelingen’ kunnen wij allerminst meer delen; integendeel, het heeft zijn eigen
bekoring, na te gaan hoe ‘Wahrheit und Dichtung’ ook hier zich met elkaar verbonden
hebben. De aanleiding om uit de rijke stof juist de s a g e v a n d e W i l t e n te
kiezen, vond ik in een bespreking van de naam Wiltenburg door de bekende Zweedse
4)
toponymist Z a c h r i s s o n . Zonder nadere toelichting verklaart hij, dat in Wiltenburg
als oude naam voor Utrecht ‘the first element may refer to one of the rivers near
Utrecht’. Daar er geen enkel gegeven is om aan te nemen, dat nu of vroeger een
rivier bij Utrecht *Wilt(e) heette, zal men bezwaarlijk met deze opvatting vrede kunnen
hebben. In het volgende wordt geprobeerd uiteen te zetten, hoe het met deze naam
voor Utrecht gesteld is.
De oudste plaats, waar de naam Wiltenburg voorkomt, is

1)

2)
3)
4)

Vooraf ga een woord van hartelijke dank aan Mr. J.W.C. van Campen, adjunkt-archivaris aan
het Gemeente-Archief te Utrecht, voor de belangrijke inlichtingen en verwijzingen, mij verstrekt,
en aan Prof. Dr. J.W. Muller, die zo vriendelijk was, mij zijn eigen aantekeningen ter beschikking
te stellen.
Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen (1932).
In zijn Toetsteen, toegevoegd aan zijn uitgave van 't ‘Goudtsche kronycxken’ (1663), blz. 200.
ZONF. VI 41.
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1)

ste

die bij B e d a (1 helft 8 eeuw) V 11: Donauit autem ei (sc. Uilbrordo) Pippin
locum cathedrae episcopalis in castello suo inlustri, quod antiquo gentium illarum
2)
uerbo Uiltaburg, id est Oppidum Uiltorum, lingua autem Gallica Traiectum uocatur .
Beda beweert dus, dat de oude inheemse naam voor Utrecht is Wiltenburg. Is er
enige grond, om de juistheid van dit bericht aan te nemen dan wel te betwijfelen?
Behalve in enige, hieronder te bespreken, op Beda berustende bronnen, komt
3)
de naam voor 't eerst weer voor in een oorkonde van 1162 , waarin de tegenpaus
Victor IV de abdij van St. Marie op Walcheren in haar bezittingen bevestigt, o.a. van
twee hoeven land in de hof Vechten bij Utrecht, van de kerk van St. Marie te
Wiltenburg enz., benevens in het recht van begraven en andere rechten aldaar:
duos mansos terrae juxta Traiectum in curte de Vechten; in Wiltenbur (sic!) oratorium
4)
beatae Mariae et sepulturam ipsius loci. Even jonger is een charter van 1169 ,
waarin proost Boudewijn (Balduuinus) van St. Marie te Utrecht aan zijn kapittel
schenkt de grote en kleine tiend en het gerecht van Wiltenburg, die Herman van
Wedene van hem in leen had: qualiter decima in Wiltenburg, quam Herimannus de
5)
Wedene (nu Waaijen onder Oud-Wulven ... sub jure pheodi tenuera(n)t.. prefatam
decimam in Uuilteburg maiorem et minorem et secularem justiciam, decimam quoque
in quibusdam circa Uuilteburg adjacentibus locis... Uit deze plaatsen volgt ten
duidelijkste, dat Wiltenburg gelegen was nabij Vechten, en hier is het ook, dat de

1)
2)
3)
4)
5)

Venerabilis Baedae Historiam ecclesiasticam gentis Anglornm, ed. C. Plummer (2 dn., 1896).
Bij Uiltaburg voegt Plummer toe: N at first wrote uiltr -.
Vgl. voor deze plaats ook J.W. Muller, N G N. VI, 59.
o

Oorkondenboek van het Sticht Utrecht I, n . 437 (afgedrukt naar V.d. Elsen, Leven v.d. H.
Norbertus).
o

Okb. ald. n . 466 (in origineel bewaard in 't Rijksarchief te Utrecht).
Vgl. a. 1338 Wede iuxta Wiltenborch, en zie over deze en andere latere charters De Geer
van Oudegcin, Het oude Trecht als de oorsprong der Stad Utrecht (1875), blz. 31, noot 3 (a.
1382 een vrouwe van Wiltenburg: vgl. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis
der Utrechtsche ridderhofsteden en heerlijkheden I [1909], 427).
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latere traditie de naam kent. Zo leest men b.v. in de ‘Tegenwoordige Staat der
1)
Vereenigde Nederlanden’ : ‘ter linkerzijde des Rijns... Hier is de oude naam nog
bewaard in de Hofstad Wiltenburg, thans een hooge bouwakker’, en op de kaart
2)
3)
aldaar vindt men Wiltenburg afgebeeld onder Vechten. En S. M u l l e r H z n .
verklaart, dat een boomgaard onder Vechten nog (d.w.z. in 1915) Wiltenburg heet(te).
Had men alleen de latere gegevens, dan zou men aan verkeerde geleerdentopografie
kunnen denken, maar, naar de juiste opmerking van de zoeven genoemde geleerde,
verbiedt dit de ouderdom van bovenstaande oorkonden. Wij mogen dus veilig
aannemen, dat Beda's Wiltenburg identisch is met het latere Wiltenburg-Vechten.
De vraag, of Beda Traiectum en Uiltaburg dan met elkaar verward en ze dus ten
onrechte geïdentificeerd heeft, dan wel of beide kastelen - hoewel tamelijk ver van
4)
elkaar gelegen - samen tot één verdedigingsysteem behoorden , kunnen we hier
5)
laten rusten; ons lijkt het eerste het waarschijnlijkst .

1)

2)
3)
4)

5)

Ald. XI (Utrecht) (a. 1758), 313. Desgelijks L.Ph. C. v.d. Bergh, Nederlandsche
volksoverleveringen en godenleer (1836), blz. 177 (vgl. ook blz. 210). Vgl. ook Scheltema,
Geschied- en letterkundig Mengelwerk IV, 2 (1830), blz. 321 v.v., die ald. blz. 338 een zekere
Ludolph Smids citeert, die in 1709 bij Vechten naar een stuk omgeploegde grond ging,
‘voerende den naam: Wiltenburg’. De bekendheid met het artikel van Scheltema dank ik aan
de vriendelijkheid van Dr. A. de Vooys te Den Haag.
T.a.p. tussen blz. 440 en 441.
de

Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudheidk., 5 reeks, II (1915), 13v.
Vgl. hierover De Geer van Oudegein t.a.p. blz. 31 v.v.; Oppermann, Wd. Zs. 27 (1908), 192;
Tenhaeff, Diplomatische Studiën over Utrechtsche Oorkonden (1913), blz. 43 v.; en vooral
S. Muller Hzn. t.a.p., blz. 7 v.v..
Dat wordt, naar Mr. Van Campen mij opmerkt, bevestigd door een passage uit een verloren,
de

in de 18 eeuw nog aanwezige kroniek van Claes Goeten, geciteerd door Gerard van Loon,
Aloude Holl. Histori I (1734), 268, noot 2: Dese Coning Dagombaert | die belag Wiltenburch.
En in dien tyden dat hy voer Wiltenburch lach | soe waren veel... luden verdreven uut tricht
ende dit volc | die aldus verdreven waren ‖ die quamen mede in das Coninx Dagobaerts heir
en belaghen met hem Wiltenburch. Daer na wart Wiltenburch opgegeven als dat die daer in
waren | en de Kersten woude werden dat sy haer lyf en hun goet behouden souden en dat
die ballingen van tricht nevens hem in woenen souden ende hier mede was alle onlede gesact.
Zonderling is de plaats in de ± 1345 vervaardigde ‘Catalogus episcoporum Ultrajectinorum’
(uitgeg. door S. Muller Fzn. in de Bijdr. en Meded. v.h. Hist. Gen. XI [1888], 482 v.v.; zie ald.
blz. 488): civitatem, que tunc Trecht vocabatur, nunc vero Wiltenborg: hier schijnen beide
namen verwisseld te zijn.
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Minder goed staat het met de tweede bewering bij Beda: Uiltaburg, id est Oppidum
Uiltorum. Niet alleen draagt deze afleiding duidelik de stempel van ‘volksetymologie’:
Wilten hebben nooit ofte nimmer in ons land gewoond; maar ook is het
onwaarschijnlik, dat Beda, die in 731 zijn geschiedenis te boek stelde, dit zou hebben
kùnnen schrijven, daar de Wilten toen niet in de gezichtskring van de westelike
1)
Noordzeelanden vielen. Men heeft dan ook gemeend, dat de woorden id est
Oppidum Uiltorum een in de tekst geslopen kanttekening van een latere afschrijver
zijn. Deze op zich zelf reeds aannemelijke veronderstelling wordt bevestigd, doordat
de ags. vertaling van Beda de gewraakte woorden niet kent: Sealde him Pippen 1
forƷeaf bysceopsetl on his maeran ceastre, seo ealde worde þare þeoda is nemned
WiltaburhƷ (varr. Wiltaburh, Willtaburh); Ʒalleas nemnad Trajectum; we cueþað oet
2)
AEttreocum (var. AEttroicum zonder voorafgaand oet) . Evenmin kennen enige,
direkt of indirekt op Beda steunende kronieken deze afleiding; zo het Chronicon
3)
4)
5)
6)
Epternacense , de Vita Sancti Lebuini , de Liudgeri Vita , de Vita Odulfi .
de

Daarentegen vindt men wèl de genoemde woorden in de uit het midden van de 9
de

eeuw dagtekenende, in een codex van de 11 eeuw bewaarde Gesta Abbatum
7)
Fontanellensium , waar men leest: in Traiecto

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

O.a. De Geer van Oudegein, t.a.p. blz. 33v.
König Alfreds Übersetzung von Bedas Kirchengeschichte, herausgeg. von J. Schipper
(Grein-Wülker, Bibliothek der angelsächsischen Prosa IV): zie ald. VII. Dat klemt temeer, daar
in Alfred's bewerking van Orosius II, § 12 wèl de Wylte, wonend ten oosten van de Elbe,
genoemd worden: Wylte, ðe man (H)oefeldan hoet.
Mon. Germ. S.S. XXIII 13-30 (Chron. Epternac. I 41).
Mon. Germ. S.S. II 361 (Traiectum... castrum Wiltenburg antiquitus dictum, modo vero
Traiectum).
Mon. Germ. S.S. XV 75 (in loco qui nuncupatur Traiectum et alio nomine Wiltaburg [Witaburg,
in marg. post add. for. Wiltaburg 1; Wutaburg 2]).
Mon. Germ. S.S. XV 357 (locum nomine Traiectum, more prisco Wilteburg nuncupatum).
Mon. Germ. S.S. II 277. Dat de schrijver hier verkeerdelijk de naam toepast op Maastricht
de

(vgl. Gosses, Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudheidk. 4
ons doel van geen gewicht.

reeks, IX [1910], blz. 261 v.), is voor
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castro..., quod antiquo gentium illarum vocabulo Viltaburg, id est oppidum Wiltorum
vocabatur, nunc vero lingua gallica Traiectum nuncupatur. De plaats stemt bijna
woordelijk overeen met die van Beda; de interpolatie moet dus vóór ± 850 hebben
1)
plaats gehad. En inderdaad zijn de Wilten in de daartussen liggende eeuw algemeen
bekend geworden, dank zij de krijgsdaden van Karel de Grote en de teboekstelling
daarvan door Einhard, wiens werk ook voor de genoemde Gesta Abb. Font. is
gebruikt. De herhaalde tochten van Karel tegen de Saksen brachten hem in aanraking
met de Slavische stammen tussen Elbe en Oder, en Karel wist daarbij handig te
2)
profiteren van de tweedracht tussen deze, vooral tussen de Obotriten en de Wilten,
terwijl de onbetrouwbare Saksen nu eens aan zijn zijde stonden, dan weer zich met
3)
zijn vijanden verenigden. Al de kronieken van deze en de volgende tijd staan vol
van verhalen erover; hier beperken wij ons tot de gewichtige plaats in de Annales
Einhardi, die op het jaar 789 het volgende meedelen: Natio quaedam Sclavenorum
4)
est in Germania, sedens super litus oceani, quae propria lingua Welatabi , francica
autem Wiltzi vocatur. Ea Francis semper inimica. Zo trok dan Karel tegen hen op:
per Saxoniam iter agens, cum ad Albiam pervenisset... ingressusque Wiltzorum
5)
terram... Na hun onderwerping keert hij terug . Het bevreemdt dus niet, dat een
schrijver, die bij Beda Uiltaburg ontmoette, dacht aan deze krijgshaftige Wilten en
interpreteerde: Oppidum Uiltorum, waarbij

1)

2)

3)
4)
5)

Of zij de - verhuisde - afstammelingen zijn van de door Ptolemaeus III 5, 10 genoemde, in
Letland wonende Οὐέλται (vgl. Zeuss, Die Deutschen blz. 271 v., 655 v.v., 679) dan wel of
Οὐέλται een verschrijving is van *Λετούαι ‘Letten’ (Müllenhoff, Deutsche Altertumsk. II 24),
kunnen wij hier in 't midden laten. Zie voor de Wilten bij Alfred hierboven (blz. 4, noot 2).
Abotriti. Annales Laurissenses (Mon. Germ. S.S. I 174); het land hier Wiltze (Wilze 5. 6. 7),
maar Vulcua (Viulcua, Wileia) in de Ann. St. Amandi cont. alt. (Mon. Germ. S.S. I 17). Abodriti:
Ann. Einh. a. 798 (Mon. Germ. S.S. I 185); a. 808 (l.l. I 195); vgl. ook a. 809 v. (l.l. I 196 v.).
Vgl. nog b.v. het Chronicon Wirziburgense van Ekkehard, diens Chronicon Universale, de
Annalista Saxo (Mon. Germ. S.S. VI 27; 162; 562).
Weletabi: Annales Sangall. maiores (Mon. Germ. SS. I 81).
Mon. Germ. S.S. I 175. Hieruit: Einhard, Vita Karoli Magni c. 12 en 15.
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1)

dan Wilti de juiste Nederduitse vorm is tegenover Wil(t)zi van de ‘lingua francica’,
d.w.z. de vorm met Hoogduitse klankverschuiving.
Onder de kronieken, die op Beda steunen, verdient nog afzonderlijke vermelding
2)
die van Sigebert van Gembloux (c.a. 1030-1112), bij wie we lezen : Willibrordus...
sedem episcopalem statuit in loco Vultaburch dicto, qui nunc Vultraiectum dicitur,
a nomine gentis Vultarum et Traiecto compositum, quasi Vultarum oppidum. Nam
Traiectum lingua Callica oppidum dicitur. Sigebert waagt zich dus verder op het
3)
doornige pad van de etymologie; hij kende klaarblijkelik reeds de naam Ultraiectum
voor Utrecht, en ziet daarin een samenstelling met de naam van de Wilten, waarvoor
4)
immers ook de vorm Wulten voorkomt . Daarmee is de keten voltooid: de naam
van de Slavische Wilten leeft voort in de Latijnse naam van Utrecht zelf.
de

Dat in de stad Utrecht de aldus ontstane sage in elk geval in de 13 eeuw een
zekere bekendheid genoot, blijkt uit de vermoedelijk uit de tweede helft van
genoemde eeuw daterende verzen, geschreven op twee ‘overoude tafelen’, welke
5)
lange tijd in de Dom te Utrecht hingen :

I.
Circumquaque fluens Hollandia gurgite Reni
Cingitur Oceani fluminibusque maris
In qua cum muris urbs Antonina novellis
6)
Tempore Neronis edificata fuit .
Hanc devastavit fera Slavica gens et ibidem

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Wilti in de Annales Laureshamenses (Mon. Germ. S.S. I 34); Wiltia in de Annales Guelferbytani
cont. (Mon. Germ. S.S. I 44).
Sigeberti Gemblacensis Chronica: Mon. Germ. S.S. VI 328.
Als haplologie voor Ultra-traiectum.
Vgl. boven en zie b.v. Vulci in de Annales Sangallenses maiores (Mon. Germ. S.S. I 79); Vulzi
in de Annales Wirziburgenses (Mon. Germ. S.S. II 239); Wulzi in de Annalium St. Amandi
cont. alt. (Mon. Germ. S.S. I 12).
Afgedrukt o.a. bij Tenhaeff, Diplomatische Studiën blz. 55 v.
Wij laten dit verhaal van de urbs Antonina, later uitgesponnen bij Beka e.a., hier rusten; zie
daarvoor ook Heda cap. 3 (blz. 9-11) (vgl. ook Proemium blz. 4).
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Castrum Wiltorum conditur inde novum
Turribus excelsis, quod abhinc plebs Abrodotorum
Funditus evertens diruit usque solum.
Hinc Trajectense castrum cum menibus altis
Conditur a Francis Christicolis...

II.
Tempore Francorum Dagoberti regis in isto
Praesenti fundo conditur ecce decens
Primitus ecclesia sancti Thomae prope castrum
Trajectum, quam gens Frisica fregit atrox.

Het is duidelijk, dat ook de maker van deze verzen bekend was met de in de Annales
Einhardi vertelde gebeurtenissen; zelfs verschijnen hier de Abrodoten als de vijanden
van de Wilten, in de rol en tennaastebij in de vorm, waarin de Annales deze volkstam
kennen (Abodriti: zie boven). Beda kende een Wiltenburg en zag in Traiectum de
opvolger ervan; sedert men Wiltenburg interpreteerde als Oppidum Uiltorum en wist,
dat de Abodriten Karel de Grote steunden in diens strijd tegen de Wilten, was er
niet veel fantasie voor nodig om die Abrodoten tot de veroveraars van Wiltenburg
te maken.
In het tweede vers wordt gezinspeeld op de strijd van Friezen en Franken om
Trecht en omgeving. Het ligt voor de hand, dat er voor de Abrodoten geen plaats
was, en dat de Wilten, van wie de naam nu eenmaal vastlag door Wiltenburg, die
dus zodoende niet konden verdwijnen, geïdentificeerd moesten worden met de
1)
Friezen. Verder is het bekend, dat men nauwelijks Friezen en Saksen wist te
2)
3)
onderscheiden; so schrijft b.v. Melis Stoke : Die Nederzassen heten nu Vriesen .
En

1)
2)
3)

Welke laatste te eerder genoemd konden worden, omdat zij ook in de strijd van Karel tegen
de Wilten een rol speelden; zie hierboven.
I 76.
Aen die Oostzyde van dit wout waren gheseten die Neder-Zassens, diemen nu Vriesen noemt,
die voortyts metten Slaven ende Wilten ghemaect ende ghetimmert hadden dat groote casteel
Wiltenburch, het welcke nu Utrecht is: Spieghel der Nederlandscher Audtheid c. VII (fol. 91).
Vgl. verder hieronder.
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op die wijze komt men dan tot de interpretatie, die men in de Middelnederlandse
8

literatuur vindt: allereerst in Maerlant's Spiegel Historiael III 49:
16. So quaemt teenen wighe zwaer
Tusscen Puppine van Harstale
Enten hertoge Rabboude also wale,
Die here was in Vrieslant.
Dese hadde in sine hant
Wiltenborch die vaste stede,
29. Dat hi (Puppijn) Rabboude onder dede
Ende Wiltenborch de vaste stede...
8

1)

En als Willebrord bisschop te Wiltenborch wordt, vertelt de schrijver (III 50) :
53. Wiltenborch hiet doe die stat,
Om datter wilen volc in zat,
2)
Hieten die Filten, fel int gevecht .
3)
Die Vranken hietense Wiltrecht :
Dat nu hovenstat heet, weetmen wale,
4)
Hiet doe ovedrecht in Walscer tale .
Nu heetmen weder ende vort
Utrecht die selve port.

Te meer opmerkelijk is de voorstelling bij Maerlant, daar zijn voorbeeld, het Speculum
Historiale van Vincentius Bellovacensis, alleen de woorden van Sigebert zo ongeveer
5)
herhaalt .

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. ook nog III 8,93.
Klaarblijkelijk een nieuwe volksetymologie.
Met verdere aanpassing aan Wiltenborch.
Zie voor deze plaats het Mnl. Wb. III 675.
Vuillibrordus... ad praedicandum gentibus Frisonum episcopus consecratus, ex dono Pipini
Principis sedem episcopalem Vultaburch dicto, qui nunc Vultraiectum dicitur à nomine gentis
Vultarum, et à Traiecto compositum, quasi Vultarum oppidum. Nam Traiectū lingua gallica
oppidum dicitur. Aldus in de uitgave van 1624 (Bibliotheca Mundi, seu Speculi Maioris
Vincentii... Bellovacensis... Tomus quartus, qui Speculum Historiale inscribitur lib. XXIII c.
134). Naar een andere, maar klaarblijkelijk minder juiste tekst De Vries en Verwijs in de noot
8

bij de desbetreffende plaats uit Maerlants Sp. Hist. III 50 (Waltaburch... Waltraiectum...
Vultarum).
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Verwarder nog is Stoke; wel weet ook hij, dat Willebrord ‘quam tUtrecht, Dat
1)
Wiltenborch hiet te voren’ , maar tegelijk verlegt hij de strijd naar oudere tijden, naar
die van de Romeinse keizers, in 't bijzonder van Valentinianus, die immers de
2)
S a k s e n versloeg naar het oude verhaal van Orosius : Valentinianus Saxones,
gentem in Oceani litoribus et paludibus inviis sitam, virtute atque agilitate terribilem,
periculosam Romanis finibus eruptionem magna mole meditantes in ipsis Francorum
3)
finibis oppressit. Men vergelijke de woorden van Stoke :
Die keysere van Romen selve
Ontsaghen menichwarf dit lant,
Want menre wreet volc ende sterc in vant
Entie quaet te zoekene waren.
Dicken quamen si met scaren
Om dat Roomsche rike te cranken
Ende verheerden de Rijnvranken.
Wiltenborch hiet haer hoeftstat,
Daer tvolk menich jaer in sat.
de

4)

In de 14 eeuw is het dan Beka , die de sage verder verbreidt. Ongetwijfeld kan
deze, die volgens de overlevering Utrechts kanunnik was, geput hebben uit de
Utrechtse wandtafelen, maar even zeker was dit niet zijn enige bron, daar immers
5)
ook hij de verwoesting van Wiltenburg door keizer Valentinianus kent . Heda kent,
behalve Beka's verhaal, ook

1)
2)
3)
4)
5)

I 112 v.
VII 32.
I 50 v.v.
Prooemium blz. 3 v.
T.a.p., blz. 4: Et ecce Romanus Imperator (sc. Valentinianus) ... castrum Wiltorum evertit,
Fresiam sibi primo subjecit etc. Vgl. ook de Kronyk van den Clerc uten laghen landen bi der
See blz. 6 v.
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1)

de bovenvermelde etymologie van Ultrajectum, al gelooft hij er niet aan : non a
tempore Dagoberti regis aut antea a Wiltis populis... sed verius ab Ulpio Trajano...
Ulptrajectum... Quare Trajectum Ulpium potius quam Wiltorum dixerim.
Bij Beka vinden wij nog twee toevoegingen, die niet zonder belang zijn. Ten eerste
brengt hij de naam Wilti in verband met het bvnw. wild blijkens zijn woorden hic
2)
3)
agrestis Wiltorum populus . Nadrukkelijker merkt dan later Snoy , als hij het heeft
over Wiltenburg, op: Wilt... significat [que] agrestitudinem. En b.v. in de
4)
Divisiekroniek lezen wij: [De Wilten (Slaven)] ... was een wilt en̄ ruych volc, groot
van statuere en̄ lijve als wilde luydē.
Gewichtiger voor de ontwikkeling van de sage wordt echter een tweede opmerking
5)
van Beka , n.l. dat de Slavi qui et Wilti totam Hollandiam [expugnaverunt]. In latere
kronieken immers worden deze Slavi qui et Wilti gesplitst in twee stammen, de Slavi
6)
en de Wilti, waarvan de eerste Holland veroveren , de tweede Utrecht. Zo leest
7)
men b.v. in Van Gouthoeven's Chronijcke : de Wilthen | dat zijn nu Stichtse | en̄ de
Slaven | dat zijn nu Hollanders | ende de Nedersassens | dat zijn nu Vriesen. En nu
wordt het parallellisme voortgezet: van de Wilten was bekend, dat zij Wiltenburg
stichtten; welnu, dan moesten de Slaven een kasteel Slavenburg gesticht hebben
ter plaatse, waar later een oude Hollandse stad zou staan: V l a a r d i n g e n werd
de voortzetting van Slavenburg; 't Utrechtse Wiltenburg kreeg zijn parallel in 't
Hollandse Slavenburg.

1)

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

Cap. 4. Vgl. ook Lambertus Hortensius I, p. 2: Longe autem diversa est eorum sententia qui
pro vero affirmare contenderunt, a Wiltis... Wiltrajectū nomen factū. Zie voorts Buchelius,
Traiecti Batavorum Descriptio, ed. S. Muller Fzn. (Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXVII, 153
v.v.).
Beka blz. 4. Vgl. in de vertaling (Matthaeus Analecta V 5): Dat wilde volc, dat men Wilten hiet.
De Rebus Batavicis L. III, blz. 33. Nog mooier is zijn etymologie van Slaven(burg): Sclauen
indigitamus Sloouen, quod Latinis laborare.
Die eerste Divisie XXII (fol. 17).
Blz. 4.
Sclaui id est Hollandenses: Iohann. Gerbrand. Leydensis Chronicon I c. 8.
C. 22 (blz. 31).
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1)

Steeds avontuurliker werden de verhalen over de Slaven, zodat S c r i v e r i u s niet
ten onrechte kon schrijven: het gae hoe 't gae de Slaven moeten der in te pas komen,
of 't spel waer niet volmaect. Dat geldt in 't bijzonder van de Divisiekroniek, die over
't ontstaan van de naam Slaven het volgende weet: Vele (reuzen) begrepen Hollant
2)
eerst ende hietent slaven . Uitvoerig wordt ons verteld, ‘Hoe dat die Gyganten ende
Reusen, van Brutus uut Brittanien verdreven, Hollant eerst begrepen, ende hoe sy
3)
dat groote ende starcke slot tot Slavenburch bij Vlaerdinghen maecten, ... . Ende
4)
dese Slavē hylicten daer na veel aen die wilde Nedersassen oft Vriesen . Het behoeft
4)
ons niet te verbazen, dat de Wilten, de nakomelingen van deze reuzen , eensdeels
5)
naar het Utrechtse (Wiltenburg) gelokaliseerd worden , anderdeels ons voorgesteld
worden als de bewoners van Zuidholland, waar een van hen, Dorect, Dordrecht
6)
stichtte . Daarbij sluiten dan weer andere verhalen aan, b.v. dat over de burggraaf
van Leiden, wiens zoon Lem of Willem ‘was een sterk, cloec en̄ wijs man, so dat de
7)
Wilten om sijner vromicheyts wille hem coren tot eenen koninck . Ook andersoortige
8)
elementen worden ermee verbonden; zo de sage van koning Ezeloor : het gaat nu
een keer zo, dat de sage uit de bonte menigte van losse motieven geen enkel
versmaadt om daarmee zich te tooien; zij grijpt naar alles, onbekommerd van waar
9)
ze het neemt . Zo heeft Beda's vergissing, Uiltaburg, id est Oppidum Uiltorum,
verstrekkende gevolgen gehad, dank zij het toeval, dat wilde, dat vrij spoedig daarna
de

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

In zijn boven aangehaalde Toetsteen blz. 204.
Die eerste Divisie VIII (fol. 8-9). Vgl. die anderde Div. XIV (opschrift): Hoe dat die Slaven, dat
zijn die Hollanders, overvallē worden vanden Nedersassens dat zijn die Vriesen.
Die eerste Div. XXI (opschrift),
Die eerste Div. XXI (fol. 17).
Die eerste Div. XXI (fol. 17).
Die anderde Div. XVIII v., XXI, XXIII, XXV, XXXIV.
Die eerste Div. XIX (fol. 14), XXI (fol. 17), XXII (fol. 17).
Van Gouthoeven's Chronijcke c. 23 (blz. 30 v.). Vgl. ook Iohann. Gerbrand Leyd. Chron. I c.
9 v.v.; Snoy IV, blz. 35; Wagenaar I 273 v.
Vgl. hiervoor J.W. Muller, Tijdschr. 30, 61 v.v.
Vgl. Symons, Heldensage en sprookje (1910), in 't bijzonder blz. 21.
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strijd van Karel de Grote tegen de Wilten plaats vond. Onze konklusie is dus een
1)
geheel andere, dan die waartoe indertijd D.J.v. Lennep in een studie over dit
onderwerp kwam: dat, bij den ondergang der Romeinsche mogendheid, Slavische
en andere volken van gene zijde der Elve tot in ons Land zijn doorgedrongen, en
vooral de Utrechtsche en Zuidhollandsche streken hebben in bezit genomen, waar
zij een afzonderlijk rijk gevormd hebben, dat echter niet langer dan tot in het begin
der zevende eeuw heeft stand gehouden, daar men van dien tijd af door geene
andere dan eigenlijk gezegde Friesche Koningen of krijgshoofden de heerschappij
dezer landen aan de Franken betwisten ziet. In o n z e g e s c h i e d e n i s is er geen sprake van Wilten (Slaven) in Nederland;
wèl is er echter aanraking geweest tussen de Nederlanders en hen, máár in Duitsland
de

en dan in de 12 eeuw. Een enkel woord daarover moge hier volgen. De opvolgers
van Karel de Grote zetten met wisselend geluk de strijd met de Slaven tussen de
de

Elbe en de Oder voort, maar sedert het midden van de 12 eeuw is de definitieve
2)
onderwerping een feit en neemt de germanisering snel toe . Op die strijd met de
3)
Slaven, onder welke soms nog afzonderlik de Wilzi worden genoemd , volgt dus
kolonisatie van dit gebied, en daarbij spelen de Nederlanders (in de ruimste zin)
een niet onbelangrijke rol. Zo vertelt de voornaamste kroniekschrijver van deze
gebeurtenissen, Helmold, wanneer hij het heeft over de daden van Albrecht de Beer
(± 1157): ... omnem... terram... multarum[que] gentium habitantium iuxta Habelam
et Albiam misit sub iugum... Ad ultimum, deficientibus sensim Sclavis, misit Traiectum
et ad loca Reno contigua, insuper ad eos qui habitant iuxta oceanum et patiebantur
vim maris, videlicet Hollandros, Selandros, Flandros, et adduxit ex eis populum

1)

Verhandelingen der tweede klasse van het Kon. Ned. Instituut VI (1839) 175 v.v. (‘Over de
Slaven, Wilten en Warnen’); het bovenstaande citaat ald. blz. 192.

2)

Vgl. b.v. Bremer Pauls Grundriss III 873 v.; 895 v.v.; Behaghel, Geschichte der Deutschen

3)

Sprache 121 en 128 v.v.
B.v. Helmoldi presbyteri Chronica Slavorum (Mon. Germ. S.S. XXI) I 2; 21.

2

5
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1)

multum nimis et habitare eos fecit in urbibus et oppidis Sclavorum . Dat Helmold
niet overdrijft, blijkt uit de talrijke namen in deze streken, die van ndl. oorsprong zijn:
niet alleen persoons- en plaatsnamen met Vlaming, maar ook b.v. Kamerik (= 't
2)
Utrechtse Kamerik) enz. . Dat deze aanraking van Nederlanders en Slaven van
invloed is geweest op de fiktie van de Wilten ten onzent, blijkt echter niet.
Daarentegen is de strijd van de Germaanse stammen (Saksen e.a.) tegen deze
Slaviese volken wel in de N e d e r d u i t s e sage opgenomen, en wel in de sagenkring
van Diederik van Bern; de Wilzen treden daarbij in de plaats van alle Slaven. Vooral
3)
W a l d e m a r H a u p t heeft aannemelijk gemaakt, dat het niet zozeer de tochten
van de Saksische keizers (± 1000) als wel de krijgsondernemingen van latere tijd
de
(eerste helft 12 eeuw) zijn, die sterke invloed hebben geoefend: men kan tot in
bijzonderheden overeenkomsten aanwijzen tussen H e l m o l d en de Þ i ð r i k s
4)
s a g a a f B e r n . Het hier genoemde Vil(l)cinaland, het rijk van Osantrix, is het
land van de Slaven ten Oosten van de Elbe; de hoofdstad is Vil(l)cinaborg. De
Nedersaksische epische gedichten, die deze stof behandelden, bleven ook in ons
5)
land niet onbekend; langs een omweg drongen er ons land binnen, zoals de
6)
fragmenten ‘Van den bere Wisselau’ getuigen. Maar tot een verbinding van de
ndd. sage van Vil(l)cinaborg met de inheemse van Wiltenburg is het niet gekomen:
dichter en kroniekschrijver vonden elkaar niet.
Ten slotte doet zich de vraag voor, wat Wiltenburg, indien het niet de ‘burg der
Wilten’ is, oorspronkelik dan wèl

1)
2)

3)
4)
5)
6)

T.a.p., I 88. Vgl. ook I 57; 87.
Vele voorbeelden bij Bremer t.a.p. blz. 897 v. Voor verdere literatuur over de ndl. invloeden,
ook in volgende tijden, verwijs ik kortheidshalve naar J.W. Muller, N.T. 27, 77 v.v. (vooral blz.
78 met noot 1) en Karg, Flämische Sprachspuren in der Halle-Leipziger Bucht (Teuthonista
Beiheft 8 [1933]).
Zur ndd. Dietrichsage, blz. 85 v.v.
Uitg. door H. Bertelsen (2 dn., 1905-11).
De omweg van de Nederrijnse epiek: zie de uitvoerige studie van Jan de Vries, Tijdschr. 41,
143 v.v.
Uitgeg. door Kalff, Mnl. Epische Fragmenten, blz. 9 v.v.
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1)

betekend heeft. De naam Wilten-burg (Uuilte-burg) is ook elders in ons land bekend;
een Drents geslacht van die naam komt voor in een charter van 1481: uut erve ende
2)
guet... gheheiten Johan Wyltenborch guet gelegen ynt kerspel van Coecanghe . In
onze tijd vindt men een Wiltenburg onder de gem. Hekendorp (Z.H.) en een onder
3)
de gem. Haarlemmermeer (N.H.) . In Duitsland bestaat dezelfde naam: Wilzburg
de

4)

in Mittelfranken, in de 11 eeuw Wilze-burg . Het eerste lid is zonder enige twijfel
5)
6)
een persoonsnaam germ. *Wilto, ohd. Wilzo, Willizo , fri. Wilt(e) , een -t-afleiding
7)
8)
van Willo - op dezelfde wijze als b.v. Meint(e) bij Meine -; deze vorm Willo is,
de

9)

evenals het reeds in de 6 eeuw overgeleverde oostgot. Wilia , een vleinaam bij
een van de talrijke met germ. wil gevormde namen (Wil-helm = Willem enz.).
Meermalen verschijnt dit Wilt(e) ook in het patronymische Wilting-; zo wordt a. 1487
een zekere Koep Wiltinghe in Drente vermeld, a. 1549 een Wyltinge arve toe
10)
11)
Dwyngloe ; in Engeland vindt men een Wilting Farm in Hollington (Sussex) . Men
12)
vergelijke met Wilto, Wilting, Wilten-burg, Wilzes-berg namen als Haimo , Haiming,
13)
Heimen-burg, Heymes-berg e.a., welke volkomen parallel hiermee lopen.
Hilversum.
M. SCHÖNFELD.

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

12)
13)

Aldus het bovengenoemde charter van 1169; vgl. bij Beda Uilta-burg.
N G N . V 157. Joosting ald. identificeert de naam met Wildenberg, hoeve in de gem. Zuidwolde;
ten onrechte, daar noch vorm noch ligging overeenstemt.
Nadere bijzonderheden over deze namen zijn mij onbekend; vooral aan de tweede wil ik niet
veel gewicht hechten.
ste

Förstemann II 2, 1357. Vgl. ald. ook Wilsberg (Kr. Ziegenhain), in de 8 eeuw Wilzesberg.
Förstemann I 1594; 1607.
Winkler, Friesche Naamlijst (Onomasticon Frisicum) blz. 442.
Förstemann I 1592.
Vgl. W. de Vries, Tijdschr. 43, 116 v.v.
Schönfeld, Wörterb. der altgerm. Namen, blz. 265.
N G N . V 156. Vgl. ook bij Pott Wiltink onder Zelhem (G.).
Zachrisson Z O N F . 6, 41, die het, m.i. ten onrechte, bij een veronderstelde riviernaam *Wilt(e)
brengt. M.i. moet de naam van een rivier in Luxemburg Wiltz (ouder Viltis) geheel hiervan
gescheiden worden.
Förstemann I 731.
Förstemann II 1, 1192.
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Bijdragen tot de Middelnederlandse woord-geografie en
1)
woord-chronologie
II. De vertalingen van Tondalus' visioen en St. Patricius' vagevuur
Na de bijbelteksten, die voor het dialektgeografies onderzoek buitengewoon
belangrijk gebleken zijn, willen wij een aantal andere teksten ter sprake brengen,
die òf nieuwe gegevens verschaffen, òf op grond van de woordvoorraad te lokaliseren
zijn. Daarvoor komt in de eerste plaats in aanmerking de voorbeeldig-nauwkeurige
uitgave van Tondalus' Visioen en St. Patricius' Vagevuur door Dr. R. Verdeyen en
2)
Dr. J. Endepols . De uitgevers stelden zich immers met hun parallel-uitgave der
volledig afgedrukte teksten voornamelik ten doel ‘een bijdrage te geven tot de
Middelnederlandsche dialectstudie’. In een uitvoerige inleiding hebben ze de
uitkomsten van hun vergelijkend onderzoek reeds grotendeels medegedeeld. Hun
hoofddoel was, voor elk handschrift de dialektiese eigenaardigheden van de schrijver
- d.w.z. van de afschrijver - aan te wijzen en op grond daarvan het handschrift te
lokaliseren. Daarbij bepaalden ze zich voornamelik tot de klanken, de spelling en
de grammatikale vormen; slechts een enkele maal werd verschil in woordgebruik
aangewezen. Wel werd de onderlinge verwantschap nagegaan, om zo mogelik een
stamboom van de verschillende handschriften te geven en de zelfstandig bewerkte
vertalingen van de Latijnse tekst te onderscheiden. Uit overgrote voorzichtigheid
onthielden de uitgevers zich evenwel van een poging om vast te stellen in welk deel
van de Neder-

1)
2)

Vgl. Tijdschr. 43, blz. 214 vlg.
Uitgave van de Kon. Vl. Academie ('s Gravenhage-Gent - M. Nijhoff, W. Siffer - 1917.
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landen de auteurs van de vertalingen te zoeken zijn, omdat ze de ernstige bezwaren
beseften. De overgeleverde afschriften vormen maar een deel van de eens
bestaande; reconstructie van de volledige stamboom tot de oorsprong toe zal in de
meeste gevallen uiterst moeielik of zelfs onmogelik blijken. Toch blijft de vraag, in
hoeverre de taal van de originele vertaling te benaderen is, van groot belang. Het
komt mij voor, dat langs woordgeografiese weg het onderzoek van de uitgevers aan
te vullen en op sommige punten te verbeteren is. Een bekend feit is het, dat een
Middeleeuwse afschrijver eer de klanken en taalvormen van zijn origineel in
overeenstemming brengt met zijn persoonlik taaleigen dan dat hij de woorden van
zijn voorschrift prijsgeeft. Dat kan bij vergelijking van deze teksten opnieuw blijken.
De zeven Middelnederlandse Tondalus-teksten zijn door Verdeyen zonder aarzeling
in drie groepen verdeeld, die drie zelfstandige vertalingen van het Latijnse origineel
vertegenwoordigen. De eerste en grootste groep omvat vier handschriften: het
Berlijnse (Bl), twee Brusselse (Br en B) en een Nijmeegs (N), alle in duidelik Saksies
gekleurde taal, naar de inhoud overeenkomende met een, eveneens afgedrukte,
tekst in Keuls dialekt (K). De tweede groep bestaat uit een Haags handschrift,
afkomstig uit Maaseyck (H) en een Amsterdams handschrift (A). De derde vertaling
is slechts in één Gents handschrift (G) bewaard.
Met grote nauwkeurigheid is de taal van de handschriften in de eerste groep
onderzocht. Eén vraag blijft onopgelost: gaan de vier Mnl. handschriften terug op
de Keulse tekst, of is de Keulse tekst een afschrift van een Saksies-Middelnederlands
origineel? Op blz. XVI helt de uitgever over naar de eerste opvatting, omdat hij in
1)
N en Br woorden en vormen vond die op Duitse invloed wijzen ; op blz. XXIV drukt
hij

1)

Daaronder zijn m.i. onjuiste en twijfelachtige voorbeelden, o.a. de imperatief sich van sien.
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zich voorzichtig uit: ‘misschien is de eerste vertaling in het Middelduitsch geschreven’,
maar op blz. XXXVII en LIV doet hij m.i. zelf de overtuigende bewijzen aan de hand,
dat de K-tekst de taalvorm van de oorspronkelike vertaler niet het dichtst benadert.
De Keulenaar blijk een Oostelik Mnl. voorschrift gehad te hebben, waarvan hij de
taalvormen herhaaldelik overneemt, zodat een corrector zich genoodzaakt ziet, ze
te ‘verbeteren’.
De afhankelikheid van K zou aannemeliker te maken zijn, als een kenner van het
Keulse ME. vocabularium ons aanwees, welke hem oneigen woorden de Keulse
afschrijver waarschijnlik uit zijn voorschrift overnam. Omgekeerd is het interessant,
na te gaan welke woorden hij wel vermeed en verving. Dit onderzoek moeten wij
overlaten aan hen die met onze Oostelike en tevens met de Nederrijnse dialekten
vertrouwd zijn.
Aannemelik is de veronderstelling dat de vertaler van deze tekst dezelfde is, die
ook de Patricius-tekst in het Mnl. overbracht (blz. XXIII). Daarop wijst ook de duidelike
gelijkheid van woordenkeus. Deze Tondalus-vertaling zou dus omstreeks 1387,
waarschijnlik in de IJselstreek, vervaardigd zijn.
Bij de behandeling van de tweede vertaling maakt Verdeyen de voorbarige
conclusie: ‘Hs. A is een tamelijk getrouw afschrift van H’ (blz. XXII). Voorzichtiger
was geweest, te schrijven: de beide handschriften gaan terug op dezelfde
oorspronkelike tekst. Nu heeft hij, gelijk bij de bespreking van de Patricius-teksten
blijken zal, door zijn conclusie Endepols op een dwaalspoor gebracht. Ook de op
het Limburgse dialect van H gebaseerde conclusie dat de tweede vertaling ‘eveneens
in het Oostelijk taalgebied ontstond’ (blz. XXIV) kan moeielik volgehouden worden:
de gemeenschappelike woordvoorraad van H en A wijst naar de Zuidelike
Nederlanden.
Omtrent de oorsprong van de derde, vrije vertaling zal niemand twijfelen. De
uitgever noemt deze ‘de westelijkste’ (blz. XXIII), of, gelijk op blz. LXII vlg.
aangetoond wordt, de zuiver West-Vlaamse.
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Doordat deze vertaler de tekst vrij bewerkt, kan niet naast elk woord een aequivalent
uit de andere vertalingen geplaatst worden. Een volledige West-Vlaamse woordenlijst
uit deze tekst, met zoveel mogelik Noordelike en Oostelike aequivalenten uit de
andere teksten, zou voor de woordgeografie van ± 1400 waardevol materiaal bieden.
In dit artikel zou zulk een lijst te veel plaats beslaan. Als voorbeelden kies ik: anxene
(× anxt), gansen (× gesont maken), een sante corens (× sange, garve), deemsterheit
(× donckerheit), verlaten (× vergeven), longhere (× longhe), meersen (× vermeeren),
kinneback (× wange), vlederick (× vlogel), weech (× want), scoppen (× spotten),
verademen (× versuchten), hem mergen (× vervrouden), blecken (× blincken), sitten
en lijse (× setele), duust (× dusent), scamelheit (× scaemte). Zeer talrijk zijn in dit
Vlaams de vreemde woorden en het is weer van belang, in de andere teksten na
te gaan, in hoeverre men daar vertrouwd was met deze woorden of welke inheemse
dezelfde dienst vervulden. Ik tekende o.a. aan: onpays, diveersch, frootseeren,
passeeren, putier, ghepaveert, fonderer, regneeren, sepultuere, profijt, luxurie,
gheordineert, atrament, remedie, visenteeren, gefondeert van clergien, paulioene,
grondeeren, compareeren, cesseeren, confondeeren, corrupcie, joostement,
joosteeren, specialic, graselic, payment, meysnieden, meyteneeren of menteneeren,
condampneeren, tempeest, passeeren, scoffiericheit, sacrilegie, morseel,
baenroetsen.
Deze en dergelijke woorden behoren tot de ‘klassieke’ Middelnederlandse
de

de

litteratuurtaal van de 13 en 14 eeuw en zijn dus niet tot Vlaanderen beperkt
geweest, al is er kans dat ze in Vlaanderen talrijker waren en tot dieper lagen
doorgedrongen zijn dan in Brabant en in Holland. Maar de taal van de stichtelike
de

de

geschriften die op het einde van de 14 en in de 15 eeuw in het Noorden
ontstonden, en waarvan het zwaartepunt in de Oostelike gewesten lag, heeft veel
minder vreemde woorden: de eenvoudige lezers waarvoor deze teksten bestemd
waren, zouden ze niet of verkeerd verstaan hebben. Het duidelikst blijkt dat uit de
Dietse vertaling van Suso's

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

19

Horologium aeternae sapientiae, waarbij een Noordelike omwerking, uit de sfeer
1)
van Geert Grote, herhaaldelik de bastaardwoorden door inheemse verving . Uit het
vervolg van dit artikel zal blijken dat het veelvuldig voorkomen van bastaardwoorden
in dergelijke teksten voor de plaatsbepaling van het origineel mede een criterium
kan zijn.
De Mnl. vertaling van Sint Patricius Vagevuur is eveneens in zeven handschriften
bekend, behalve het reeds vermelde Keulse afschrift. Een groep van vijf
handschriften correspondeert met de eerste Tondalus-vertaling. In drie daarvan (Br,
N, en Bl) komen de beide legenden voor; in twee andere, het Warmondse (W) en
2

het Haagse (H ) vindt men alleen de Patricius-tekst. Gelijk reeds opgemerkt werd,
is hier dezelfde vertaler, uit de Noord-Oostelike gewesten afkomstig, aan het werk
geweest, en de Keulse afschrijver heeft zich van deze vertaling bediend. Van belang
is, dat de taal van het Haagse handschrift een duidelike Noord-Hollandse inslag
2)
vertoont .
1

Een eigenaardige moeielikheid bieden de beide andere handschriften: A en H ,
die wij ook bij de Tondalus-vertaling bespraken. Terwijl Verdeyen daarin een tweede
zelfstandige vertaling aantrof, meent Endepols dat deze Patricius-vertaling
vereenzelvigd moet worden met die der andere vijf handschriften: ‘er is een oertekst
geweest’ (blz. XXXIV), zodat ‘men de gedachte aan een oorspronkelijke vertaling
3)
moet opgeven’ (blz. XXXIX) .
Deze conclusie is m.i. onjuist. Endepols heeft de onderstelling van Verdeyen
overgenomen dat het vrij jonge Amsterdamse handschrift een afschrift zou zijn van
1

het uit Maaseyck afkomstige Haagse, en dientengevolge drukt hij de tekst van H
volledig met de varianten van A er onder geplaatst.

1)
2)
3)

Zie het proefschrift van Zuster Hildegarde van de Wijnpersse over dit onderwerp, blz. 51 vlg.:
De wijze van vertalen.
Aangetoond in de Inleiding, blz. LXIV-LXV.
Herhaald op blz. IL.
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Was hij omgekeerd te werk gegaan en had hij dus handschrift A volledig opgenomen,
dan zou gebleken zijn dat inderdaad deze tekst doorlopend zó sterk van de andere
vijf afwijkt, dat - evenals bij de Tondalus-tekst - hier een tweede zelfstandige vertaler
aangenomen moet worden, n.l. dezelfde als de tweede vertaler van de
Tondalus-tekst.
1

Uit een nauwkeurige vergelijking blijkt dat de afschrijfster van H , in het
1)
Maaseyckse klooster, nu eens de eerste, dan weer de tweede vertaling volgt . Hoe
is dit zonderlinge feit te verklaren? Mogelik is, dat zij, over twee afwijkende teksten
beschikkend, naar eigen smaak of inzicht koos voor haar gemengde tekst. Of was
het ene handschrift ernstig verminkt, zodat zij de gapingen uit een ander handschrift
moest aanvullen? Met die veronderstelling is in strijd dat zij ergens midden in een
2)
passage uit de eerste vertaling een zin uit de tweede vertaling inlast .
Mogelik zijn de verhoudingen nog ingewikkelder en vond zij de gemengde tekst
al in een voorschrift, dat ook zijn voorgeschiedenis kan gehad hebben. Hoe het zij,
de vraag of werkelik de A-tekst een zelfstandige vertaling bevat, kan door een
onderzoek naar de taalvormen en de woordvoorraad benaderd worden.
Allereerst moet dus gelet worden op de taal van de beide afschriften. Dat het
Maaseyckse handschrift ter plaatse geschreven is, lijdt geen twijfel. Uit hetzelfde
de

klooster kennen wij een aantal 15 eeuwse handschriften, in de Koninklike
Bibliotheek te 's Gravenhage en in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek bewaard,
met dezelfde Limburgs gekleurde taal, die evenmin als dit handschrift Limburgse
originelen zijn.
Het Amsterdamse handschrift is in 1461 geschreven door de eigenaar Romment
3)
van den Riele , en was later in het

1)

Zie voor de plaatsen waar de eerste vertaling gevolgd wordt blz. 198 vlg. Na blz. 221 wordt
1

nu en dan de tweede gevolgd. Tussen 241-259 komen H en A weer overeen; evenzo na
blz. 285.
2)
3)

1

Op blz. 301, waar H de eerste vertaling volgt, in het zinnetje ‘O ongeloeflic eyselic lijden’
opeens in overeenstemming met de redactie van A!
Zie de beschrijving van dit handschrift in de uitgave deel I, blz. 157-158.
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bezit van zijn familieleden, wonende in Den Haag. Waarschijnlik hebben de uitgevers
daaruit opgemaakt dat het handschrift geschreven zou zijn in ‘een dialect uit de
1)
omstreken van Den Haag’ . Er zijn echter geen sporen van Zuid-Hollandse taal. Op
elke bladzijde vindt men vormen die naar het Vlaams of het Brabants wijzen. Vormen
als meinsche, gesceint zijn Vlaams, evenals de gerundia op -ene, die het Hollands
van de vijftiende eeuw stellig niet meer kende; de uitgang -leec, -leke is vooral
Brabants, de umlautsvormen mechtich, techterst zelfs Oost-Brabants; evenzo tsegen,
dat de uitgevers ten onrechte voor ‘een Friesche klankomzetting’ houden.
Dat de schrijver geen Vlaming of Brabander, maar een geboren Hagenaar was,
blijft mogelik. Dat zou b.v. verklaren dat het Vlaamse woord genster door hem
verknoeid wordt tot goemstre en geintre, maar dan heeft hij stellig een
Zuid-Nederlands handschrift vóór zich gehad. In geen geval kan zijn voorbeeld
Saksies geweest zijn, want daarvan is in het afschrift geen spoor te vinden.
Duideliker nog blijkt de Zuid-Nederlandse oorsprong van deze vertaling, als wij
de overeenkomende woorden uit de beide vertalingen naast elkaar plaatsen.

Noord-Nederlandse woorden uit de
eerste vertaling
volboerden

Zuid-Nederlandse woorden uit de
tweede vertaling
consentieren

gaen, varen

liden

overgaen

ontliden

bespotten

besceren

voncke

genster

forme

sceppenesse

scaden

nosen

ziec

kranc

grimmen

grisen

swevel

sulfur

1)

Deel II, blz. LX.
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versincken

duckelen

steiger (vooral Nederrijns)

steil

wijtheit, wijdicheit

breyde

gerucht

bedruysch

lelic

ongescepen

velt, mersch

beemt

openen, opdoen

ontdoen

blincken, gloeien

blicken

boerten

spellicheit

priester

pape

dwalinghe

doelnisse

reinigen

suveren

bedriegen

honen

nasegat

naseloke

te mael

niet niet een twint

besprengen

bespraien

In verband met de reeds gemaakte opmerking dat allerlei bastaardwoorden, in
Zuid-Nederland gebruikelik, bij de Noord-Nederlandse vertaler van omstreeks 1400
niet of zelden gevonden worden, wijzen wij nog op de volgende parallelle
1)
vertalingen :
onsalicheit

keytivicheit

anxt, vrese

vernoy

dal

valleye

voorspraeck

advocaet

cledere

abijte

berou

penitencie

pine

torment

slange

serpent

brieve

lettere

1)

De gevallen van het omgekeerde verschijnsel, nl. dat de Noordelike tekst een bastaardwoord
heeft en de Zuidelike een inheemse woord, zijn minder talrijk. Ik tekende aan: parviment ×
vloet; rivier × vloet, ameyde × ijseren roede en panssier × halsberch.
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oven

forneis

gewade

ornament

dat lichaem ons heren geven

monigen

Belangrijker voor het karakter van de taal zijn de meest gebruikelike adverbia,
pronomina, praeposities en conjuncties. Overtuigend voor de tegenstelling van
Noordelike en Zuidelike taal zijn de volgende parallellen uit de beide vertalingen:
ten leste

tachterst

nauwe

cume

tehant, haestelike

stappans, saen, vloes

geen

die

sommighe

selke, die selke

omlanc (den huse)

omtrent

Daarnaast kan nog gewezen worden op Zuid-Nederlandse woorden als eernstelyc,
ontberen (= nalaten), terden (met Z.N. metathesis), speke (volgens het Mnl. Wdb.
vooral Brugs), albedalle niet, tote dien male dat, also saen als, welctijt, waarnaast
in de Noordelike vertaling niet steeds een gelijkwaardig woord staat.
Bij het samenstellen van dergelijke lijsten kunnen nog twee vragen rijzen:
o
1 . Is het niet mogelik dat persoonlike voorkeur in het spel is, zodat de vertalers
een verschillende keuze deden tussen woorden die in Noord- en Zuid-Nederland
even gangbaar waren? Ongetwijfeld zal dit herhaaldelik het geval zijn. Ik wijs b.v.
op de voorkeur voor veronweerden bij de eerste vertaler, waar de ander versmaden
gebruikt, of op anxt naast vervaernisse, en zo vele andere. Men moet bedenken
dat er in het litteraire taalgebruik van de vijftiende eeuw geen scherpe grenzen te
trekken zijn tussen het woordgebruik van Zuid en Noord, Oost en West, ook niet in
stichtelike geschriften. De Brabantse taal van Ruusbroec was door afschriften in
alle Nederlanden verbreid, en omgekeerd kunnen woorden van de
Noord-Nederlandse devoten uit de IJselstreek in het Zuiden doorgedrongen zijn.
Bij menig woord zal men dus niet meer kunnen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

24
spreken van al of niet -, maar van meer of minder bekend
o

2 . Vertegenwoordigen de woorden in de eerste kolom niet in veel gevallen het
jongere Middelnederlands tegenover het oudere in de tweede kolom? Dit is meer
schijn dan werkelikheid. De Noordelik-Mnl. woorden lijken ons jonger, omdat ze in
het moderne Nederlands voortleven. De Zuidelike kennen we uit Maerlant's taal,
en doen dus ouderwets aan, maar ze kunnen omstreeks 1400 in het Zuiden nog
algemeen-gebruikelik geweest zijn, en dus geheel de levende tijdgenoten van de
Noordelike aequivalenten.
Al zouden intussen een aantal woorden uit de gegeven voorbeelden op grond
van deze overwegingen als dialektgeografiese varianten geschrapt moeten worden,
er blijven er genoeg over om de gevolgtrekking te rechtvaardigen dat de tweede
vertaling van de Tondalus en de Patricius-tekst van Vlaams-Brabantse oorsprong
is.

III. De vertaling van het ‘Moralium Dogma Philosophorum’:
Middelnederfrankies of Middelnederlands?
Mijn veronderstelling dat de Middelnederfrankiese tekst van de vertaling van de
‘Bestiaire d'amour’ terug zou gaan op een dertiende-eeuwse Middelnederlandse
1)
2)
tekst is door de uitgever, Dr. John Holmberg, betwijfeld . De uitgave van het tweede
deel van hetzelfde handschrift, de vertaling van het ‘Moralium dogma philosophorum’,
3)
eveneens door Dr. Holmberg voortreffelik uitgegeven , biedt mij gelegenheid om
4)
op deze kwestie terug te komen .
De nieuwe uitgave heeft mijn mening eer versterkt dan

1)
2)
3)
4)

Tijdschr. XLVI, 308.
Tijdschr. XLVIII, 119.
Uppsala - Almquist & Wiksells boktryckeri-A.-B - 1929.
Intussen hebben zich Verdeyen (in de Rev. belge de phil. et d'histoire VIII, 716) en Mansion
(in de Leuvensche Bijdragen XXV, 136) met deze teksten beziggehouden. Beide zijn overtuigd
dat de woordvoorraad klassiek Diets is. Mansion ziet daarin een bewijs dat de Nederlandse
invloedssfeer tot dicht bij Keulen reikte.
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verzwakt: ook deze bewerking gaat m.i. terug op een zuiver Middelnederlands
origineel.
Holmberg beroept zich op ‘een algemene ervaring der filologie’: ‘Een afschrijver
die met zulke nauwkeurigheid zijn eigen “schrijfdialekt” en dat van zijn vóórschrift
uit elkaar houdt, zal men niet gemakkelik vinden, al laat hij zich ook denken’. Hij
herinnert aan het zonderlinge mengsel van oostelike en westelike vormen in
Maerlant's Alexander en Historie van Troie, aan de Spieghel der Sonden. Maar er
zijn ook andere gevallen! In de Limburgse Sermoenen zijn Brabantse teksten
‘overgeschreven’ in Limburgs dialekt (o.a. Beatrijs van Nazareth), zonder dat J.H.
Kern in zijn grammatiese beschrijving enig verschil met de overige teksten bemerkte.
Een ander voorbeeld is hierboven besproken: het Keulse handschrift van Tondalus
en Patricius, in vrijwel zuiver Keuls dialekt omgewerkt, zodat men bijna van een
1)
‘vertaling’ zou kunnen spreken . Enige inkonsekwentie was daarbij onvermijdelik,
gelijk ook Verdeyen en Endepols reeds opmerkten. Trouwens ook Holmberg, die
zich op de konsekwentie in de taalvormen van zijn tekst beroept, moet toegeven
dat hij ‘klanken en buigingsvormen’ aantrof, die met westelik taalgebruik
2)
overeenkomen, b.v. hoe, ende, vier , maar die vormen ‘zijn in Gelderse en Kleefse
oorkondentaal geenszins onbekend’. Daarnaast dient nog gewezen te worden op
vormen met en zonder umlaut: betamen en betemen, scamte en scemte, wanen en
wenen. Zouden vormen als gestadicheit, lageste vermartheit niet uit een Mnl.
origineel overgenomen kunnen zijn? Evenzo wisselen ee en ei (b.v. dreigen, reine
naast ůnrene, eischen naast eschen), ů en o (vrůme naast vrome, ůrberlik naast
orberlik). Is ‘hi hevet’ (117, 4) een vorm die men in deze tekst zou verwachten?
Inkonsekwent is ook de wisseling van du sols,

1)
2)

Mocht blijken dat de Keulse tekst de originele vertaling bevat, dan blijft het voorbeeld gelden,
want dan heeft de Oost-Mnl. bewerker de tekst op deze wijze omgeschreven.
Zie de noot op blz. 121 van zijn artikel in Tijdschr. XLVIII.
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du sůls met du soits (Mnl. du souts). Voor de foutieve splitsing van siit di (Mnl. sidi)
kan men zich op Mnl. voorbeelden beroepen, maar dat geldt niet voor het zonderlinge
e
tut te en inde ti , waaraan Mnl. tote en entie ten grondslag kunnen liggen.
Meer bewijskracht hebben een paar plaatsen waar de bewerker van deze tekst
zijn origineel blijkbaar misverstaan heeft. In beide teksten leest men: sinen vuelen
mut (= sa haïne), dat wel niet anders kan zijn dan het bekende sinen evelen (oevelen)
1)
moet .
Op blz. 91, 10 wordt gesproken van vrowe vorledigheit en een paar regels verder
van vroledigheit. In het glossarium verklaart de uitgever vorledigheit (vro) als
‘müssiggang’. Nu bestaat in 't Mnl. wel het ww. hem verledigen, maar geen
substantief *verledicheit, doch op deze plaats hebben we te doen met allegorieën,
zodat het voor de hand ligt, te denken aan Vrouwe ver Ledicheit (vgl. vrouwe ver
Ere bij Maerlant!). De afschrijver heeft ver aangezien voor een praefix en het omgezet
in vor, wat mede veroorzaakt dat op de volgende plaats vrou als praefix met ledicheit
samensmelt.
Afgezien van deze argumenten, meen ik dat opnieuw het woordgebruik duidelik
naar westeliker streken wijst. De uitgever heeft het onderzoek vergemakkelikt door
2)
zijn nauwkeurig glossarium . Bij vergelijking met het Middelnederlandsch
Woordenboek blijkt bijna de gehele woordvoorraad Vlaams-Brabants te zijn.
Poogt men de tekst in zuiver Middelnederlands over te brengen, dan stuit men
zelden op woorden waarvoor Verdam geen Vlaamse of vooral Brabantse
bewijsplaatsen geeft. Als dit niet het geval is, zal men menigmaal mogen aannemen
dat het

1)

2)

Aan een fout van de uitgever kan hier niet gedacht worden, want het handschrift heeft vůelen,
maar misschien stond in een tussenliggend handschrift uuelen. Foutief is op blz. 159 tůrs
voor tůts; blz. 161 gebůt voor gebiet.
Een paar kleine aanvullingen zijn: beden (= talmen) 109, 26, geloven (= beloven) 113, 13,
huden (= verbergen) 145, 26, toren (= verdriet) 107, 7. De Anmerkung bij deze plaats is
onjuist: de uitgever zag niet dat torn hier de vertaling is van Fr. dolor; wan er (= wanneer)
145, 5.
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woord toevallig niet opgetekend is, of dat deze schrijver het gemakkelik naar analogie
heeft kunnen vormen. Voor dwaeslike zou men b.v. in de Zuidelike gewesten eer
sottelike of doerlike verwachten: Verdam geeft dan ook slechts één plaats, uit Utrecht.
Maar dwaesheit komt o.a. bij Boendale en in de Rinclus voor. Erst (toorn) komt in
't Mnl. Wdb. niet voor, maar wel erheit en ernesse; naast het ontbrekende troosticheit
staat troostich en troostinge. Onze tekst heeft trecheyt en trechinge (voor Fr.
trecherie), die gevormd kunnen zijn naar Mnl. treke en trekere. Feisieren is Mnd.,
maar in het vóórschrift kan gestaan hebben: feituren. Sturtkarre is toevallig alleen
in het Mnd. opgetekend, maar de vorm stortkarre kan zeer goed Mnl. geweest zijn.
Verklimmen (voor Fr. sormonter) ontbreekt in 't Mnl. Wdb., maar dit woord kan door
een Dietse vertaler gemaakt zijn. Zo kan verbehendigen (door Holmberg met
überlisten vertaald) gevormd zijn naar Mnl. behendich = listig. Het woord is in 't Mnl.
wel opgetekend, uit het Comburgse hs., maar daar betekent het: verfijnen.
Tegenover deze weinige gevallen, waar het Mnl. Wdb. ons geen gegevens
verschaft, staan de zeer vele typies Vlaams-Brabantse woorden, waarbij het toch
zeer toevallig zou zijn, indien ze alle met dezelfde betekenis en in dezelfde
verbindingen in Gelder inheems geweest zouden zijn. En als een schrijver uit die
streek òf door Brabantse afkomst òf door lektuur van Vlaams-Brabantse geschriften
enigszins met die woorden vertrouwd geraakt was, zodat hij ze, in Nederfrankiese
vorm overgezet, bij een zelfstandige vertaling gebruikte, dan blijft het vreemd dat
hij er geen woorden onder mengde die voor een Brabander ongemeen of
onverstaanbaar zouden zijn. Voor de expansie van de Mnl. litteratuurtaal blijft het
een merkwaardig feit, dat deze bewerker er blijkbaar op kon vertrouwen dat zijn
omgezette tekst door zijn lezers in Gelder in deze vorm begrepen werd.
U t r e c h t , Jan. 1934.
C.G.N. DE VOOYS.
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Reinaert-studiën.
III. Aernout en Willem.
C. De tijds- en plaatsbepaling van Reinaert I, A en B.
Ook na en onafhankelijk van de ontdekking van het nieuwe handschrift met den
nieuwen auteursnaam, dat zoovele nieuwe vragen heeft doen rijzen, is, voor zooveel
mij bekend is, vrij algemeen aangenomen dat Reinaert I, in den vorm, waarin wij
het gedicht thans bezitten (A + B), tusschen 1257 (of 1260) en 1274 geschreven is;
met welke beide termini dan het gewag, in 1269, van het huis van eenen ‘Willelmus
1)
clericus’ te Hulsterloo, de in den Reinaert zoo omstandig beschreven plaats ,
wonderwel scheen te strooken. Deze tijds- en plaatsbepaling steunde intusschen
op slechts enkele, vrij onvaste gegevens. Als voornaamste, ja eenige termini a n t e
quos golden: de Latijnsche vertaling van R. I door ‘Balduinus juvenis’ (L), welker
2)
aanvang met redelijke zekerheid vóór 1272 dient gesteld , en het gewag van ‘Madocs
droom, No Reynaerds, no Arturs boerden’, in vs. 34846-7 van Maerlant's, naar luid
van vs. 34877-85 vóór 25 Maart 1271 volschreven, Rijmbijbel. De eenige termini
p o s t quos daarentegen waren - bij gebreke van onbetwijfelbare vermeldingen van
of toespelingen op historische personen of gebeurtenissen - eigenlijk de epische
werken, waaruit, naar veler en ook mijne meening, verschillende verzen in den
Reinaert parodiëerend overgenomen of nagevolgd zijn; in de eerste plaats Karel
ende Elegast en Maerlant's

1)

Zie Martin, Einl. XV; Teirlinck, Topon. v.d. Rein. 93 vlgg. De oorkonde is voluit afgedrukt bij

2)

Kluit, Hist. crit. II 782, ten deele bij Teirlinck, a.w. 97b, doch behelst geen enkel nader
gegeven.
Zie L. Willems' betoog, in Tschr. XXX 193-203.

2
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1)

Alexander . Hiermede was echter weinig gewonnen, daar immers voor de
tijdsbepaling van verreweg de meeste dier werken evenzeer zoogoed als alle
gegevens ontbreken. Alleen den Alexander meende men met eenige zekerheid,
2)
tusschen 1257 en 1260, te kunnen dateeren . Alles bijeen toch een vrij zwak
getimmerte, dat, op zich zelf beschouwd, eene o u d e r e tijdsbepaling van Reinaert
I niet stellig verhinderen zou, en dus nadere gegevens zéér gewenscht maakte.
In den laatsten tijd hebben nu inderdaad enkele Zuidnederlandsche geleerden,
daartoe uiteraard 't eerst en meest geroepen en bevoegd, met name Dr. D.A. Stracke
S.J. en zijn ordebroeder Dr. J. van Mierlo, alsmede Dr. Mr. L. Willems, uit ten deele
onuitgegeven bescheiden verschillende nieuwe literair- en geographisch-historische
gegevens opgespoord en aan 't licht gebracht, die, verbonden met een groote, door
studie en door persoonlijk bezoek en ‘oogenschouw’ gewonnen kennis der
geschiedenis en der plaatselijke gelegen- en gesteldheid, hen geleid hebben tot
soms verrassende en wellicht grootendeels juiste, blijvende uitkomsten, meest alle
strekkende ter nadere bepaling van de plaats of ook ter belangrijke ver-

1)
2)

2

Zie Te Winkel, Ontwikkelingsg. I 390 en 208; en laatstelijk Tschr. LII 217-63.
Over Kluyver's betoog zie Tschr. LII 253, noot. - Indien Mej. M. Ramondt - wier artikel, in
Neophilologus XVIII (1933) 215-26, 't bestaat om, op grond van nieuwe, met veel vernuft
(doch ook wel vrijwat fantasie) gecombineerde gegevens, in nauwelijks 11 bladzijden, met
een nieuwen, wellicht juisten kijk op Maerlant's levensloop ook een sterk gewijzigde chronologie
zijner werken voor- en vast te stellen - gelijk mocht hebben of krijgen met hare verrassende
plaatsing van den Alexander niet aan 't begin van M.'s schrijversloopbaan, maar pas tusschen
1273-1277, of zelfs tusschen 1278-1283, dan zou (daar de beide bovengenoemde termini
a n t e quos, 1271-2, vaststaan) de Alexander als terminus p o s t quem (en daarmede ook
zijne parodiëering in R. I: zie Tschr. LII 252-6) noodwendig vervallen. Doch het zal wellicht
geoorloofd zijn voorshands nog eenigen twijfel te blijven voeden aan de juistheid van de
talrijke, snelle en stoute gevolgtrekkingen van Mej. R.; die intusschen wellicht reeds kennis
zal hebben genomen van Kluyver's ouder, hierboven vermeld, betoog, van Tschr. XLII 304-17,
en van de jongere literatuur: W. Friedrich, Der lateinische Hintergrund zu Maerlant's Disputacie
(Inaug.-Diss., Leipzig 1934) 19-41, en L. Willems' gissingen, in Versl. d. VI. Acad. 1934, 286-7,
289-92 (lees ten slotte, in Mej. R.'s opstel, blz. 224, noot 2, iplv. P.L. Muller: S. Muller Fz.).
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vroeging van het tijdstip der vervaardiging van ons gedicht (voornamelijk het tweede
gedeelte, B) en misschien ook leidende tot eene althans iets nadere kenschetsing
van de persoon des dichters van Reinaert I B: Willem. Jammer alleen dat het soms
hapert aan voldoende philologische, vooral t a a l k undige methode en critiek, dat
niet zelden zeker streven doorschemert om de Nederlandsche (d.i. hier vanzelf de
Zuidnederlandsche) literatuur met alle macht hooger op te schuiven, te vervroegen,
en dat doorgaans de groote breedvoerigheid niet alleen buiten verhouding staat tot
het op zich zelf onmiskenbare belang der besproken vraagstukken, maar ook gepaard
gaat met het gemis van een stelselmatige indeeling, een strengen en soberen
betoogtrant, en zoodoende soms het overzicht en het inzicht belemmert. Eene
beknopte samenvatting en critische bespreking moge aan de uitkomsten dier
opstellen ook in Noord-Nederland een welverdiende ruimere bekendheid verschaffen
en mede bijdragen tot juistere kennis van de plaats, den tijd en den dichter van ons
1)
gedicht (althans in zijn huidigen vorm) .

1. Hulsterloo en Criekenpit.
Twee uitvoerige opstellen van den hierboven eerstgenoemden, geleerden en
volijverigen navorscher, Dr. Stracke, zijn gewijd aan de ‘gelegenheid’ en de
geschiedenis der twee in Reinaert's pleidooi herhaaldelijk en nadrukkelijk vermelde
2)
plaatsen Hulsterloo en Criekenpit . Over beide plaatsnamen is in de nu, sedert
Grimm's uitgave van den Reinaert (1834), verloopen eeuw reeds heel wat materiaal
bijeengebracht, veel geschreven en gegist: thans alles, zonder uitzondering,
verzameld, in den breede besproken en met facsimilé's der betrokken plaatsen uit
de hss., kaartjes en schema's toegelicht in het lijvige, schier overvolledige, alle
plaatsnamen uit alle oudere en jongere,

1)
2)

Verg. Tschr. LIII 33-4.
Hulster loe - Krieke(n)putte, in Leuv. Bijdr. XI (1914) III-30; Kriekeputte in het Hulster loe, in
Tschr. v. taal en lett. XII (1924) 13-65.
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Nederlandsche en Nederduitsche redacties van den Reinaert behandelende werk
van (nu wijlen) I. Teirlinck, De Toponymie van den Reinaert (1910; LXX, 292 blz.).
Aldaar zijn op blz. 88-110 (45 kol.!) drie Vlaamsche plaatsen Hulsterloo, en is op
blz. 123-40 Kriekeputte aangewezen en besproken:
a.H., voorheen bewesten Hulst, beo. Kieldrecht, in het Hulster ambacht, op de
grens van het land van Waas (toen Rijks-, nu Oost-Vlaanderen), denkelijk dicht bij
1)
de hedendaagsche Belgisch-Nederlandsche grens gelegen; in de middeleeuwen
herhaaldelijk vermeld (zie verschillende oorkonden, van 1136-1444), en vooral
vermaard als doel eener bedevaart (naar zeker wonderdadig Mariabeeld), die
de

waarschijnlijk de reden is geweest van de stichting eener (in de troebelen der 16
eeuw verlatene, in 1580 verkochte en afgebrokene) kapel en priorij, bediend en
bewoond door kloosterlingen van de Praemonstratenser-(Norbertijner-) abdij van
2)
3)
Drongen (bewesten Gent) . Aan dit Hulsterloo, ‘int oostende van Vlaendren’ (R. I
2584) gelegen,

1)

Moge nimmer, te kwader ure, een chauvinistische N o o r d nederlander 't in zijn hoofd halen
uit deze gelegenheid van Hulsterloo (misschien des dichters Willems woonplaats!) dichtbij,
wellicht aan of juist op de (slechts enkele eeuwen oude) hedendaagsche staatkundige grens
een argument te putten om Willem, d e n dichter van den Reinaert, tot een (halven) ‘Hollander’
te maken! Ik althans weet mijzelf volstrekt vrij van dergelijk (mij e.a. in Leuv. Bijdr. XI 113-14
bedektelijk aangewreven) Noordnederlandsch, misdadig ‘annexionisme’! De Reinaert is en
de

2)

3)

blijft V l a a m s c h (maar eo ipso o o k G r o o t -Nederlandsch, evenals b.v. in de 17 eeuw
de N o o r d brabander Poirters)!
Zie, behalve tekst (92-103) en kaartjes (102, 135) bij Teirlinck, a.w., ook kaart 9, bl. 17 van
den Geschiedk. Atlas van Nederland: De kerkelijke indeeling. I. Utrecht, met den tekst van
S. Muller Hz., blz. 70-3, 123-6.
Naar aanleiding van dit ‘o o s t e n d e ’ - dat voor Dr. S., evenals voor Teirlinck (a.w. 108, 109,
noot 6), een der gronden is, waarop zijn voorkeur voor dit O o s t vlaamsche II. (hetzij dan de
kapel en priorij bij Kieldrecht, hetzij het groote Hulstersche bosch) boven de twee
W e s t vlaamsche berust (zie zijn eerste opstel, blz. 115, het tweede, blz. 15) - veroorloof ik
de

mij te verwijzen naar een paar opstellen, in het Tschr. v.h. Kon. Ned. Aardrk. Gen., 2 serie
XL (1922) 120-6, XLI (1923) 176-9, over de oriënteering in vroegeren tijd; waarin ik meen te
hebben aangetoond dat men in de westelijke Nederlandsche k u s t streken voorheen, ten
gevolge van welke oorzaken ook, ‘Noord’ placht te noemen wat inderdaad N o o r d w e s t
was en is (en n u ook, behalve in oude plaatsnamen, aldus heet), ‘Noordoost’ wat inderdaad
o

N o o r d is enz.: alsof het kompas 45 naar links gedraaid ware; verg. ben., blz. 38, noot 4.
Op zich zelf beschouwd, zou in de ME. dus het hierboven, bij c, genoemde Hulsterloo bij
Damme nagenoeg evengoed ‘int o o s t e ende van V.’ gelegen kunnen heeten als het onder
a genoemde (en als de stad Oostende, welker naam voor ons dan ook alleen begrijpelijk
wordt en zin krijgt in tegenstelling met het - naar de hedendaagsche cartographische teekening
wat meer z u i d w e s t e l i j k , doch - naar de oudere oriënteering en benaming bloot
w e s t e l i j k gelegen en geheeten Westende). Hoewel dit hier niets afdoet van de (op nog
andere, betere gronden berustende) voorkeur voor het O o s t vlaamsche H., vermeld ik 't
toch even, omdat het, naar ik meen, ook het betoog van Dr. S. in zake den ‘suutwest’ staanden
(of gaanden) Criekenpit (zie ben., blz. 38-9) versterkt. Elders hoop ik op dit vraagstuk nogmaals
terug te komen.
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waarbij ook een Kreke - uitvloeisel van een Criekenputte (2588, 2644, 2675-8,
de

2683)? - en, althans in de 15 eeuw, nog (?) stukken lands, den Simon, de Woestijne
en de Wildernisse geheeten, een moer en eene warande gevonden werden (verg.
2592, 2679, 2686 FB, II 2679?), en waar (voeg ik er bij) in 1269 een ‘Willelmus
clericus’ woonde, is door Teirlinck, en tot dusverre waarschijnlijk, met hem, door
meest alle ‘vossenjagers’ de voorkeur gegeven boven:
b.H., tusschen Beernem en Wildenberg, z.o. van Brugge (West-Vlaanderen); al
1)
is ook hierbij ‘int suutwest’ (2588) een Krekel(put)beek te vinden ; en boven:
c.H., tusschen Damme en Moerkerke (West-Vlaanderen), ook dit een
2)
3)
bedevaartplaats ; al is ook hieromtrent een Crieckepit te vinden .
Met Teirlinck overeenstemmende in de afwijzing der twee W e s t vlaamsche H.'s,
doch in g e d e e l t e l i j k e tegenspraak met hem ten aanzien van het eerste,
O o s t vlaamsche, betoogt Dr. S. nu in zijn eerste opstel - op grond o.a. van door
de

hem gevonden nieuwe bescheiden, die nog in de 15 eeuw, ondanks de talrijke
4)
‘rodingen’ en ontginningen, van eene ‘wostine’ en eene ‘wilderte’ in die streek
gewagen - dat

1)
2)
3)

4)

A.w. 103-6.
A.w. 106-9.
Dit laatste volgens eene mededeeling van De Flou (Teirlinck, a.w. 107b, noot); in wiens,
eveneens alomvattend, Wvl. toponymisch Wdb. ik echter wèl de twee laatstgenoemde pln.
H. (het eerste steeds als Huls(t)loo), maar noch een Krekel(put)beek, noch dezen Crieke(n)pit
vermeld vind (VI 768-75, VIII 707-19, 745-50).
Zie Verdam IX 2541-3, 2753-4; Teirlinck, a.w. 260 e.e., en eene nog heden aldus (Wildert)
geheeten plaats (spoor weghalte) nabij Kalmthout (Antw.).
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in den Reinaert met Hulsterloo niet juist de bovengenoemde kapel en priorij en een
(mogelijk daaromheen ontstaan) gehucht bedoeld is, maar veeleer, althans op zijn
minst evenzeer, het groote, zich toen oost- en zuidwaarts van Hulst uitstrekkende
‘bosch’ (R. 2585). Hetgeen wel juist zal zijn, maar, ronduit gezegd, nu niet zoo'n
belangrijk verschil uitmaakt als 't in S.'s wijdloopig betoog schijnt; evenmin als de
1)
elders breed uitgesponnen vraag of Hulsterloo al dan niet d i c h t bij Kieldrecht
lagen, daarmede min of meer vereenzelvigd mag worden. Die kapel en priorij zullen
dan immers, zie ik wel, allicht aan den oostelijken zoom van, maar in allen gevalle
2)
toch nog in het ‘Hulster(sche) b o s c h ’ gestaan hebben .
Want d i t moet toch de oorspronkelijke beteekenis van den naam Hulsterloo
3)
geweest zijn . Ook, dunkt mij, naar de meening van Dr. S.; al wil hij verderop,
steunende op de enkele malen in de Reinaert-hss. en in oorkonden voorkomende
spelling Hulst ter loo - of wel -loe of -lo, wat ook hij, te recht, een onbelangrijk
spellingverschil acht - dien naam opvatten als ‘Hulst aan den boschkant’. Dit laatste
nu dunkt mij zoowel onnoodig als onjuist. Immers deze uitdrukking zou toch alleen
kunnen beteekenen: een, zij 't ook in een uithoek, aan den boschkant, gelegen
4)
gedeelte van Hulst , nimmer: een bosch bij Hulsterloo; hetgeen toch, ook naar S.'s
eigene verklaring (blz. 123 e.e.) als ‘Hulstersch bosch’, juist bedoeld is en moet zijn.
Veel belangrijker dan deze ondergeschikte nadere bepaling

1)
2)

3)

4)

Tschr. v.t. en l. XII 48-51 e.e.
Gelijk vanouds en nog heden velerwegen, in België (b.v. te Houffalize) en elders; verg. o.a.,
behalve Teirlinck, a.w. 94a, nog den plaatsnaam Bettws y Coed in Wales, d.i. oeng. bedhûs,
bedehuis, kapel in het (kymr.) coed, bosch, woud.
Voor Hulster- als eerste lid eener samenstelling (koppeling) zie Teirlinck, a.w. 92-110; De
Flou, a.w. VI t.a.p., alwaar daarnaast ook een ander Hulstloo en ook Hulstloobosch
(tautologisch, evenals bosch, ende heet H.) genoemd wordt. Over -loo bestaat een heele
literatuur; zie laatstelijk o.a. Zschr. f. Ortsnamenforsch. IX (1933) 149-53, NGN. IX 88-9.
Zie vele dergelijke plaatsnamen met Ten- en Ter-, al dan niet voorafgegaan door een anderen
plaatsnaam, bij Teirlinck, a.w. 37b, 38b, 91b.
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van de plaats en den naam H. is voorzeker S.'s vondst en aanwijzing (blz. 124-5)
1)
van een bij den Goudekinsberg (bez. Hulst, bew. Klinge behoorend stuk land ‘ten
o

criekenputte’ (a 1444). De door S. naar oude gegevens geschilderde toestand
aldaar strookt althans zeerwel met de door Reinaert en Cuwaert op de aangehaalde
plaatsen (2585-2605, 2675-89) geschetste plaatselijke gelegen- en gesteldheid:
2)
‘bosch’ , ‘een die meeste wildernisse’, volstrekte, huiveringwekkende (‘nare’, d.i.
benauwende) eenzaamheid, ‘woestine’, nabij, aan den rand van (up) een ‘moer’,
waar valsche munters in 't geheim hun onguur bedrijf uitoefenen enz. Uit L 1248-9:
‘puteus quoque de prope dictus | Krikenput, rarus hunc habitator adit’ blijkt duidelijk
dat Cr., niet H., deze ‘woeste’ plaats is (zie verder ben., blz. 44).
In zijn tweede opstel behandelt Dr. S., na een breede samenvatting van het vorige,
nogmaals, ten deele op grond van nieuwe vondsten, deze twee plaatsnamen, die
misschien ook voor de kennis van de persoon des dichters van R. I B van bijzonder
belang zijn, althans indien wij ons hem, wegens de zoo nauwkeurige kennis en
beschrijving dezer beide plaatsen, als daaromtrent hetzij geboren en getogen, hetzij
3)
later woonachtig (‘begheven’?), in allen gevalle geheel thuis, mogen voorstellen .
Daarbij komen echter verschillende bijzondere, met de vorige in nauwer of losser
verband staande, punten te berde, die een afzonderlijke bespreking vereischen.
a. Het in de door Dr. S. aangehaalde oorkonden eenige malen in toepassing op
Hulsterloo voorkomende mlat. locus wordt, naar 't schijnt, door Dr. S. bepaaldelijk
4)
in den zin van: b e b o u w d e en b e w o o n d e plaats, gehucht opgevat ; waarop
dan almede zijn noodeloos scherpe onderscheiding tusschen

1)

2)
3)
4)

Wederom op de Belg.-Nederl. grens: er zijn thans zelfs twee, aan weerszijden der grens
gelegen, Klinge geheeten dorpen, en Criekenpit lag ter plaatse van het hedendaagsche
Noordnederl. dorp; verg. boven, blz. 31. Zie ook Teirlinck, a.w. 123-40.
D.i. in 't Mnl. nog veeleer = haghe, kreupelhout, struikgewas, fr. bois (zie b.v.R. 42) dan =
wout, fr. forêt; doch verg. ben., blz. 38, noot 2.
Zie ben., blz. 47.
Zie Leuv. Bijdr. XI 118 vlgg.; Tschr. v.t. en l. XII 14, 18-23.
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de kapel en priorij H. en het Hulster(sche) bosch berust. Nu is echter, naar men
1)
weet, mlat. locus dictus (= ofr. lieu dit) in de taal der oorkonden de gebruikelijke
onbepaalde aanduiding eener ‘plaats’, in den ruimsten zin van het N n l . woord; in
de hedendaagsche toponymie vertaald met een nhd. flurname, nnl. land-, veld-,
2)
akkernaam enz.; dus = mnl. stat, stede , nnl. plaats, oord enz.; zie b.v. Balduinus'
gebruik van locus in zijne vertaling van R. I (L): 1250 (‘desertus locus ille nimis’ =
‘een die meeste wildernesse’, R. 2592, ‘die stede’ 2605), 1303 (‘quis locus aut quae
3)
sit terra modusve loci’, verg. R. 2675), 1305, 1307 (= 1250), 1309 . Deze grond ter
nauwkeurige onderscheiding tusschen het bosch en de daarin of daaraan gelegen
priorij Hulsterloo schijnt derhalve zwak.
b. S. vraagt, l.a.w. 16-7, noot, of in de lezing, volgens F, van R. 2584-5: ‘Int
hogestende van Vlaendren staat Een berchstaet ende hiet Hulsterloe’ niet temet
een oude (de oorspronkelijke?) lezing verscholen zou kunnen zitten, t.w., met een
lichte emendatie: ‘Een b e r c k e n s t a d e e.h.H.’; dit blijkbaar mede naar aanleiding
van de door hem in denzelfden omtrek (maar uit een stuk van 1444) aangewezen
‘berkine’ (berkjes), vergeleken met R. 2613: ‘seven jonghe baerken’.
Die twee regels zouden dan moeten aanduiden: een bij H. gelegen, met berken
b e b o s c h t e h o o g t e . Nu is zeker, palaeographisch, een verschrijving van
bercken stade tot berchstaet niet onmogelijk. Maar wel is een mnl. staet, in de bet.:
plaats, oord, ontstaan uit stade, juiste, geschikte plaats, tijd of gelegenheid, naar
den vorm evenzeer als naar den zin, grammatisch en semasiologisch, zoogoed als
4)
ondenkbaar . Terwijl

1)

2)
3)
4)

Verg. de Nederl. vertaling (in kanselarijtaal en -stijl) bovengezegd, -genoemd enz., van mlat.
(supra) dictus (fr. le dit) en nnl. dito < fr. dito < it. detto (ditto) < mlat. dictus. - Zie trouwens
reeds Jonckbloet, Rein. CXLIII vgl.
‘Die s t e d e h e e t Cr.’ (2605).
Daarentegen L 299: villa = R. 711: dorp; verg. ook I. 697: villa met R. 1525: dorp.
Een a n d e r e , laat-mnl. verwarring van staet en stade (waarover zie Proza-Reinaert, ed.
Muller-Logeman, 42,5 met de aant., blz. 159 en 211) is met de hier bedoelde noch gelijk te
stellen noch te vergelijken.
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bovendien het tweede staet wel degelijk (anders dan S. meent) ‘heel makkelijk te
verklaren’ is, t.w. als een onnoozele dittographie naar het in den vorigen regel
1)
voorafgaande staet ; en, ten slotte, deze zgn. ‘berckenstade’ het (door S. juist zoo
nadrukkelijk naar voren gebrachte) bosch zou gaan vervangen! Neen, deze inval,
vrucht der zeker verleidelijke bijgedachte aan de daaromtrent, in véél later tijd,
aangewezen ‘berckine’ - die trouwens tijdens het schrijven van F zeker een paar
eeuwen o u d , en dus niet meer de ‘j o n g h e baerken’ van hs. A waren! - dient
onverwijld en onvoorwaardelijk afgewezen.
c. Na een wederom zéér nauwkeurige ontleding der passage L 1302-7: R.'s vraag
aan Cuwaert, ter wegneming van 's konings wantrouwen, naar de gelegenheid van
Criekenputte (n i e t van het vermoedelijk wèlbekende, uitgestrekte Hulsterloo): ‘scis
Krikenput ubinam sit?’ (1302) = ‘weetstu waer Criekenputte steet’ (2675), en C.'s
2)
antwoord en beschrijving der plaats (verg. L 1249-53) : ‘iuxta nemus ille Est locus
Hulsterlo, quem fugit omnis homo’ (1304-5) = ‘Ne staet hi (A × FB: (h)et, d.i.
Criekenputte) niet b i Hulsterloo’ (2678), merkt Dr. S., l.a.w. 19-21, daarin te recht
een waarschijnlijk onjuiste, althans onnauwkeurige vertaling op, een vereenzelviging
van H. en C., of vervanging van het laatste door het eerste; welke moeilijkheid hij
dan wil oplossen door de boven-aangehaalde woorden gelijk te stellen met deze
omzetting in proza: ‘ille locus (i.e. Krikenputte), quem (dus: “K.”, niet: “nemus H.”)
fugit omnis homo, est iuxta nemus [quod dicitur] Hulsterlo’. Hetgeen inderdaad de
juiste vertaling van R. 2678 ware, maar toch bij Balduinus een wel zéér ongewone,
gewrongen en dubbelzinnige Latijnsche woordschikking onderstelt,

1)
2)

Zie reeds Teirlinck, a.w. 88b, noot 2.
Ter nadere verklaring van 1246: ‘Sol qua parte venit dum Taurus detinet illum’ (zie S. in Tschr.
v.t.e.l. XII 7, noot 1) verwijs ik weer naar hierboven, blz. 31, noot 3: wanneer de zon in den
Stier staat, d.i. in de maand Mei, gaat zij in Vlaanderen inderdaad in 't Oostnoordoosten
(ongeveer = ‘oostende’, naar de oudere oriënteering) op.
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die niet eens door 't metrum geëischt wordt; immers, zooals S. zelf aanwijst, zou
het naar Lat. scansie juiste Krīkēnpūt (verg. 1249, 1282, 1302) hier (1305) evengoed
in 't vers gepast hebben als Hūlstērlō (verg. 1248). Waarom zou een vaardig Latijnsch
dichter als Balduinus dus, zonder noodzaak, zóó onjuist, althans onduidelijk, ja
dubbelzinnig vertaald hebben? Dan schijnt een onnadenkende slordigheid in de
vertaling (die bij vergissing, iplv. Krikenput, Hulsterlo(o) noemt, en dit laatste als een
‘locus’, d.i. een ‘plaats’ b i j het bosch aanduidt, iplv. het daarmede te vereenzelvigen)
1)
mij toch wel zoo aannemelijk . Ook deze gissing van Dr. S. dunkt mij
onaanvaardbaar. Tot de eigenlijke plaatsbepaling doet dit alles trouwens niets af.
d. Voorts behandelt S. (l.a.w. 26), den naam en de gelegenheid van Crieke(n)putte
of -pit. Wat den vorm, den klank van 't tweede lid betreft, veroorloof ik mij,
kortheidshalve, te verwijzen naar Tv. 27-28, Cc. 114, 310 en Teirlinck, a.w. 123-40.
R. I kent beide vormen: beide door 't rijm gestaafd als van den dichter, niet van een
afschrijver, afkomstig. Allicht was echter -putte de meer O o s t v laamsche vorm,
waarn a a s t de Ovl. dichter (Willem) zich éénmaal (2588), rijmshalve, den meer
2)
W e s t v laamschen, maar toch vanouds ook plat-Gentschen vorm -pit veroorlooft;
terwijl de W e s t vlaamsche omwerker van R. II alléén -pit gebruikt, en in 2605,
kennelijk mede om -putte (:) te vermijden, den versregel en het rijm wijzigt. Voor de
beteekenis van putte, pit (ook: plas, kolk, poel, moeras) zie, behalve Verdam en
Franck-Van Wijk, thans ook Frings, Germania romana 13, noot 2 e.e.
Wat het eerste lid van den naam betreft, zij vooreerst weder verwezen naar
Teirlinck, a.w. 130-140 en naar Stracke, l.a.w. 26. Ook ik wil mij hier niet verliezen
in een dieper gaand onderzoek naar de herkomst en beteekenis van krieke; maar
alleen bij het rijke, door T. verzamelde materiaal nog een paar mij door Dr. P.L.
Tack vriendelijk aangewezen, Zeeuwsche

1)
2)

Verg. een dergelijke verwarring van II. en C. (K.) bij Jonckbloet CXLIV.
Zie Teirlinck 129-30, en verder Onze Taaltuin I 148-9.
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(Walchersche) vindplaatsen voegen, waar sprake is van ‘den block genaempt den
o

krieken- (criecken-) houck’ (in den Overloop der Zuid-Watering, op Walcheren, a
1)
1589, 1598, 1651; verg. NGN. VIII 54) ; welken naam men - in weerwil van Kiliaan's
en Van Wijk's verzekering, dat de Z e e u w s c h e vorm juist crēke is - toch wel met
Criekenputte mag vergelijken; terwijl dan verder de gelijkluidende en -beteekenende
vormen meng. crike en fr. crique wel zóó sterk pleiten voor deze, ook 't best bij -putte
(-pit) passende, afleiding van het eerste lid, dat ik mij thans volgaarne aansluit bij
deze, ook door Teirlinck, a.w. 140, boven alle andere verkozene, plaats- en
taalkundig meest aannemelijke verklaring van den naam.
Deze Crieke(n)putte is, volgens het boven, blz. 34, gezegde, te zoeken bezuiden
Hulst, het ± 1070 tot aanzien gekomen dorp (‘villa’), in het uitgestrekte Hulstersche
2)
‘bosch’ met drassigen bodem , Hulsterloo, dat den heelen noordoosthoek van
(Duitsch-) Rijks-Vlaanderen (van de hedendaagsche staat-kundige grens, ongeveer
van Gent tot den Braakman), tusschen (bez. en bew.) de Honte (Wester-Schelde)
o

en de zeekust besloeg; welk bosch allicht te vereenzelvigen is met het oude, a
3)
1136 vermelde, benoorden het land van Waas gelegen ‘Coni(n)gesfurst’ = silva
de

regalis (10 eeuw). ‘Niet verre danen’ (van Hulsterloo) ‘staet int suutwest’ (F × E:
‘gact suutwest’) de ‘borne.... Criekenputte’ (2588-9, 2605). Volgens deze bewoording
dus niet ‘in’, maar nabij het ‘Hulstersche bosch’, en wel ‘int suutwest’, d.i. naar onze
4)
hedendaagsche oriënteering en benaming : ten Z. (of naar het Z.)

1)
2)

3)

4)

Zie ook De Flou, Wvl. Topon. Wdb. VIII 706-16, 746-54, 765.
Veeleer dan ‘woud’ als in R. 498, 1801(A), 2092, 2375, 2884, en in ‘Doringhen’ en ‘Sassen’
(2463, 2475). Doch Balduinus vertaalt (1304) ‘Hulsterloo’ (2678, verg. 2585) met ‘nemus’
(niet ‘silva’); maatshalve? Verg. boven, blz. 34, noot 2.
In welken naam (evenals in den Goudekinsberg) S. ook nog wel gaarne eenige heugenis van
of verband met koning Ermenrijc zou willen zoeken (??). Verg. ook twee plaatsen uit de Vita
en de Miracula S. Bavonis over Ermenrije (Tschr. v.t.e.l. XII 61).
Zie boven, blz. 31, noot 3.
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De lezing staet in van F, hoewel aanvankelijk den indruk makende uit gaet bedorven
te zijn (na en wegens de verandering van borne in boem), wordt toch ondersteund
door steet: (2675) en staet (2678) en is, zoowel daarom als omdat een van daar
zuidwaarts (iplv. oostwaarts naar de Schelde) ‘gaende’, l o o p e n d e beek op zich
zelf minder waarschijnlijk is, dan ook door mij verkozen boven die van a: gaet
suutwest (zie Cc. 310 en verg. Teirlinck, a.w. 136a).
Als uitkomst van Stracke's even nauwkeurige als breedvoerige geschied- en
plaatskundige onderzoekingen mogen wij derhalve vaststellen dat Hulsterloo: het
Hulstersche bosch bez. en bew. Hulst, en Criekenputte: een ‘putte’ of ‘borne’, met
1)
de daaruit vloeiende beek bez. dat bosch (geweest) is.
e. Naar aanleiding en ten steun der lezing van F: tromp boem iplv. borne (A) wijst
S., l.a.w. 30-1, 58, behalve op het reeds door mij, Nh. 38-9, Cc. 309 vermelde De
Trompe en Trompbrugge, bez. Hulst (verg. boven, blz. 34), nog op een gehucht La
Trompe tusschen Kassel en Hardivoort (Fr.-Vl.), waarbij verschillende beekjes
(verderop Sale Becque geheeten) ontspringen, en op een Pont de la Trompe, bij
Neuf-Berquin, nw. van Estaires (mede in Fr.-Vl); uit welke enkele plaatsnamen S.
een, tot dusverre n.f. nergens elders gevonden, znw. trompe, (modderachtig)
vlietwater of watervliet durft opmaken. Hetgeen zeker niet onmogelijk mag heeten.
Maar zoolang de toponymie in dezen niet meer licht heeft verspreid, zou ik
voorshands toch nog de voorkeur blijven geven aan Verdam's fraaie conjectuur
cromme borne (sedert Cc. 309 nog in tal van dergelijke, door mij later gevonden
plaatsnamen gesteund), boven een (op zich zelf wel denkbaar) trompborne of S.'s
lezing: ‘Een trompe, hiet Criekenputte’.
f. Na een lange, niet onjuiste, maar geen nieuws brengende paraphrase van R.'s
meesterlijk pleidooi, naar aanleiding van 's konings argwanende vraag (2647-2709),
weidt Dr. S., l.a.w.

1)

Zie over deze beteekenis Stracke, l.a.w. 31, noot en verg. boven, blz. 37.
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35-42, nog, in een breedvoerige noot (blz. 42), uit over de uitdrukking ‘Alse van
Colne tote Meie’ (2649), welker tot dusverre algemeen aanvaarde, ook met vele
parallellen gestaafde verklaring als een middeleeuwsche boertige, opzettelijk
onzinnige verbinding van een plaatsnaam met een tijdsbepaling (zie BH.'s
commentaar op 2641 en Teirlinck, a.w. 120-3) hij verwerpt of althans betwijfelt; en
o

wel 1 omdat Balduinus, na dit letterlijk vertaald te hebben (1286: ‘Colonia Maio’),
er nog aan toevoegt: ‘Et quantum Pascha distat ab Italia’ (1287, zie ook 1288-9 =
R. 2650-1): volgens S. een blijk, dat hij v.C.t.M. niet ‘als 'n alom bekende zegswijze
o

begrepen’ heeft, ze door iets meer bekends wil verduidelijken; 2 omdat al de andere,
door BH. e.a. bijeengebrachte voorbeelden van zulke zegswijzen een plaatsnaam
verbinden met een h o o g k e r k e l i j k f e e s t (‘Pascha, festa Johannis, Pfingsten,
Pentecoste, Weihnachten’), de oorsprong der uitdrukking dus wel kerkelijk (of
‘clerkelijc’) is, en nooit ergens een plaats- met een m a a n d n aam verbonden
o

voorkomt; 3 omdat Colne tote Meie veeleer vergeleken dient zoowel met de
aanstonds volgende r i v i e r n amen Leie en Jordane als met de voorafgaande steden
Parijs en Aken (2640-1): beide naamparen op te vatten als twee uiteinden van
o

afstanden; 4 omdat R.'s spot, in deze omstandigheden, al te grof is.
Volgens S. beduiden Keulen en Meye evenzoo alleen dat Nobel met zijn gissing
(‘nabij Parijs of Aken?’) even ver van de waarheid af is als de twee plaatsen, K. en
M. van elkaar. Want Meye is, volgens S., hier niet de naam der bloeimaand, maar
die van het kleine riviertje Maye, tusschen de Authie en de Somme in Picardië, dat
dicht bij (hedendaagsch) Fransch-Vlaanderen, benoorden de Somme, in zee
uitmondt. De voor de hand liggende tegenwerping, dat Keulen toch geen rivier, maar
een s t a d is, weert S. bij voorbaat af met de opmerking, dat Keulen ‘als 'n synoniem
voor den Rijn’ is, en dat wij hier, naar zijne opvatting, dus v i e r r i v i e r n amen
bijeen hebben (althans zoodoende krijgen): Rijn, Maye, Leie
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en Jordane! Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, had in 't laatste kwart der
de

12 eeuw zijn heerschappij uitgebreid over Vermandois, Valois, Amiènois, een
gedeelte van (of geheel) Ponthieu, zoodat de bronnen en de loop der rivier de Meye
binnen zijn gebied lagen. Dat de dichter hier n u (2649) als grensrivier de Meie
opgeeft, niet meer, als vroeger (2452), de Somme, geschiedde òf uit rijmdwang, òf
omdat feitelijk 's graven gebied toen nagenoeg door de Meye, en niet meer door de
Somme, bepaald werd. Dit heele land nu, tot aan de Meye, was, blijkens de
plaatsnamen, vanouds Frankisch; ‘van de Meie tot Keulen’ is één, door
‘Nederlandsche’ graven en hertogen beheerd, gebied, één van (Dietsche) taal,
waarin Filips van den Elzas, de meester van den ouden (t w a a l f d -eeuwschen)
dichter van den R., en gelijkelijk in aanzien aan het Duitsche keizers- en Fransche
koningshof, de voornaamste heerscher was, voor wien Aken en Parijs ook de verst
uiteengelegen punten waren van een grondgebied, dat hij als zijn operatieveld
de

beschouwde. Maar dit alles, in de 12

eeuw juist en voor toenmalige hoorders

de

duidelijk, was in de 13 eeuw vergeten en werd dus toen zoodoende allicht onjuist
opgevat.
Aldus Dr. Stracke. Wat al stoute, vernuftige en bekoorlijke - maar ook tendentieuse,
‘Grootnederlandsche’, en de Dietsche literatuur hooger opschuivende! - beweringen
en gissingen, samengeperst in één lange voetnoot! Waartegen echter vele en zware
bedenkingen ingebracht kunnen en moeten worden.
Van S.'s bezwaren tegen de tot dusverre geldende opvatting dunkt mij het sub
o

1 genoemde een spitsvondige op- of aanmerking. Het is bekend dat Balduinus
1)
telkens uitbreidt . En die uitbreiding, Pascha × Italia, behelst immers juist een zelfde
o

tegenstelling als Colne × Meie van het Mnl. origineel! Het sub 2 genoemde schijnt
mij eveneens gezocht; de Mei was trouwens o o k een (schoon niet kerkelijk als
zoodanig erkende) f e e s t e lijke maand, en ‘Meidach’ een volksfeest, voor het volk

1)

Zie Logeman, in Tschr. IV 166-83, en Cc. 16-7.
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1)

allicht van niet zooveel geringer beteekenis dan ‘Paeschdach’ of ‘Sinxendach’ .
o

Hetzelfde geldt van het sub 3 genoemde: de noodzakelijkheid der vergelijking van
Colne en Meie met de twee volgende r i v i e r n amen Leie en Jordane, en van de
o

2)

opvatting dezer vier namen als verre afstandspunten . En wat 4 R.'s spot betreft:
deze volksaardige zegswijze schijnt mij volstrekt niet grof, wèl geheel in den geest
en toon van den hier reeds ‘zegedronkenen’ R.
o

Tegen S.'s verklaring rijzen bovendien nog andere bedenkingen. 1 Er staat niet
‘d i e Meye’, zooals elders in den R. (2452, 2650-1) en doorgaans in 't Mnl., waar
van rivieren sprake is; maar alleen ‘Meye’, wat toch eer den maanddan den
3)

o

riviernaam doet onderstellen . 2 Zou dat veraf, in Noord-Frankrijk gelegen, naar 't
schijnt slechts korten tijd tot het gebied van den Vlaamschen graaf behoord
4)
hebbende, riviertje toen in Vlaanderen zóó algemeen bekend zijn geweest , dat
o

deze toespeling algemeen verstaanbaar geweest ware? 3 De v e r e e n z e l v i g i n g
der stad Keulen met den Rijn dunkt mij evenzeer uit de lucht gegrepen als de e i s c h ,
o

dat hier vier r i v i e r n amen bedoeld moeten zijn. 4 Eene uitdrukking als van Colne
tote Meie mag niet vergeleken worden met de bekende middeleeuwsche
g r e n s b epalingen door (het noemen van) twee in zee uitmondende rivieren:
5)
tusschen dier Elve entier Somme enz. , noch met de in den R. genoemde vermelding
van Aken en Parijs (die voor 't overige misschien niet alleen bedoelt twee oude en
vermaarde steden, maar, in dit verband, ook stations op de bedevaart naar Rome
o

te noemen). 5 Heeft de Dietsch-Waalsche taalgrens ooit zóó ver zuidelijk gelegen?
Kurth, La frontière linguistique, geeft op zijn kaart de Canche als uiterste grens, laat
het zuidelijker

1)
2)
3)
4)

Verg. Stoett, Mnl. Synt. § 95d, Opm. II.
Verg. ben., blz. 50-2, over Pol(l)anen en Portegael.
Doch zie Stoett, Mnl. Synt. § 97b, 95d, Opm. I.
De Flou's toch wel alomvattend Wvl. topon. Wdb. noemt 't niet, rekent 't ook niet of nauwelijks
tot het terrein zijner nasporingen (zie zijn titel en I VI).

5)

Zie PBB. XLII (1917) 550, Td. 72-3, met noot.

2
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o

gebied, tusschen de Somme en de Authie, wit. 6 Die ‘Nederlandsche’ benamingen,
die Waalsch-Dietsche ‘taalstrijd’ en die moderne, ‘Grootnederlandsche’ denkbeelden
de

de

en ‘strevingen’ schijnen mij in de 12 of 13 eeuw, ronduit gezegd, gruwelijke
anachronismen, voortgesproten uit de befaamde onhistorische projectie van een
1)
hedendaagsch taal- en volksbesef in het grijze middeleeuwsche verleden ; hier
o

bovendien verbonden met 7 de neiging, ja het bewuste streven om onze Dietsche
literatuur met alle geweld hoogerop te schroeven, te vervroegen, waaraan de heeren
Van Mierlo en Stracke zooveel kennis en tijd en vlijt besteden.
Want Dr. Stracke zoekt en vindt in deze opstellen ook argumenten voor de
de

begeerde antedateering van ons gedicht, dat reeds in de 12 eeuw geschreven
zou zijn.
Hulsterloo, reeds in verschillende oorkonden, van 1136 tot 1156, vermeld als een
plaats, waar heilige diensten verricht en waar begraven mocht worden, misschien
2)
‘een bebouwd gehucht’ , een vermaarde, drukbezochte bedevaartplaats, kan, meent
de

S., in de 13 eeuw niet meer een woest oord geweest zijn, zooals in R. 2593-2606
geschilderd wordt, geschikt om een schat te begraven (2617), volgens Cuwaert ook
een schuilplaats voor valsche munters (2676-89). Deze toestand is alleen veel
de

vroeger, in de 12

eeuw, denkbaar; derhalve moet de Reinaert, die dezen toestand
de

3)

aldus zoo getrouwelijk, blijkbaar naar het leven, schildert, uit die 12 eeuw zijn .
S. brengt hier (zooals ook V. Mierlo vaak doet) een oud argument voor dezelfde
stelling, van J.F. Willems, XXXVI-XXXVII, opnieuw te berde. De door Jonckbloet
ter weerlegging geopperde gissing, dat de dichter in die verzen ‘gebruik (maakte)
van eene bekende overlevering, die gewaagde van de woestenij van Hulsterloo ten
tijde dat de valsche munter

1)
2)
3)

Zie N. Taalg. XV (1921) 166 vlgg.; Groot-Nederland XXXIV (1930) 411-32.
Zie Teirlinck, a.w. 92-4.
Leuv. Bijdr. XI 126-8; Tschr. v.t.e.l. XII 62-4.
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1)

Reinout er huisde’ (CXLIV), wordt door S. niet aanvaard, en is ook inderdaad
2)
slechts... een bloote gissing .
Doch een andere bedenking weegt m.i. zwaarder. Bij nader toezien blijkt in
2593-2606 n i e t H u l s t e r l o o , maar wel C r i e k e n p i t geschilderd: ‘die’ (zooeven
beschreven) ‘stede’ (= lat. locus) ‘heet Criekenpitte’ (2605)! Dit C. nu lag weliswaar
‘niet verre danen’ (van H.), ‘bi Hulsterloo’ (2589, 2678), maar toch altoos, volgens
S. (op grond der door hem gevonden nieuwe gegevens), ‘op minstens t w e e u u r
2)
g a a n s van de kapel’ , op een plaats derhalve, waar toen m.i. wel degelijk nog
3)
‘een die meeste wildernesse’ (2592) kon worden gevonden. En dit zou, dunkt mij,
de

ook nog wel 't geval kunnen zijn, indien reeds in de 13 eeuw, of zelfs vroeger,
gelijk men beweert, H. zulk een druk bezochte bedevaartplaats ware geweest als
de

later, s e d e r t de 13 eeuw. Doch al te vast schijnt mij dit niet te staan. Dat het
wonderdadige Mariabeeld aldaar sedert ± 1100 vereerd werd, steunt, naar 't schijnt,
de

alleen op een getuigenis uit het e i n d d e r 16 e e u w ! Bovendien woonden daar
na 1150 nog verscheidene k l u i z e n a a r s , die Maria vereerden; hetgeen S. zelf
als een bewijs aanhaalt, dat omstreeks 1175 de bedevaart naar Hulsterloo n i e t
4)
druk bezocht was ! Doch ‘vóór 1236 was de oude kapel reeds door een nieuwe met
kruisbeuk vervangen en stond er een priorij, waar gevoeglijk 2 of meer priesters
5)
konden verblijven; in 1269 liep er al een weg uit Hulst naar Hulsterloe enz.’ ;

1)
2)
2)
3)

4)
5)

S. noemt hem, l.a.w. 48, Reimont (als ook Verdam, in zijn handexemplaar van R. I, gegist
heeft).
Stracke, in Leuv. Bijdr. XI 127; in Tschr. v.t.e.l. XII 63 daarentegen, zeker ten onrechte: ‘op
'n korten afstand’!
Stracke, in Leuv. Bijdr. XI 127; in Tschr. v.t.e.l. XII 63 daarentegen, zeker ten onrechte: ‘op
'n korten afstand’!
Jonckbloet, CXLIII, acht deze woorden ‘niet op de bron van toepassing..., maar op de s t r e e k
‘niet verre danen’ (2589): m.i. een onderscheiding, even juist als de meening, dat ‘de dichter...
van H u l s t e r l o o spreekt als van een onbewoond, woest oord’ (CXLIV) o n j uist is. In
2588-2626 is alleen sprake van de buurt van C r i e k e n p i t , niet van Hulsterloo (zie reeds
boven, blz. 34).
Leuv. Bijdr. XI 128; Teirlinck, a.w. 94-6.
Tschr. v.t.e.l. XII 50, verg. 62-3.
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de

hetgeen althans ten deele door de drukbezochte bedevaart in de 13 eeuw verklaard
wordt.
Hoe dit alles zij, een strikt bewijs schijnt mij niet geleverd, dat het gewag van
‘Kriekeputte’ als ‘een die meeste wildernesse’ hetzij als een gelijktijdig feit, hetzij
de

wellicht, naar J.'s gissing, als een historische herinnering, in 't midden der 13 eeuw
ondenkbaar zou wezen, als zijnde onbestaanbaar met eene wellicht reeds drukke
bedevaart naar de, 2 uur gaans van daar gelegen, kapel te Hulsterloo. M.i. brengt
de

Dr. S. 't hier niet verder dan tot een niet geheel onmogelijke gissing. Dat in de 13
eeuw een dergelijk gewag van Criekenpit (niet Hulsterloo!) onmogelijk zou geweest
1)
zijn dunkt mij n i e t b e w e z e n .

2. Hijfte.
2)

In een ander, wederom zéér breedvoerig, opstel over ‘Hijfte (Yste)’? heeft Dr.
Stracke, op grond eener critische bespreking van de lezingen der hss. AFBL, van
enkele nieuwe oorkonden en van persoonlijk bezoek ter plaatse, nog eens weer
o

betoogd: 1 dat Hijfte (R. 2270 AB) de eenig juiste lezing is, waarvan Yste (F), Ista
(L) en Risel (2271 B) alle slechts de door misverstaan, -lezen of -schrijven
o

veroorzaakte vervormingen zijn (hetgeen n.f. door niemand ooit betwijfeld is); 2
dat, zooals ook door Teirlinck, a.w. 79-84, reeds, eveneens zeer in den breede, was
aangetoond, dit Hijfte, thans een gehucht (Heifte)

1)

de

Ten gunste zijner verschuiving van R. I naar de 12

eeuw voert S. ook nog aan, dat men in

de

't midden der 13 eeuw - toen de strijd tusschen Holland en Vlaanderen over de
leenheerschappij van Rijks-Vlaanderen, waarvan het land van Waas een deel uitmaakte (zie
ook Pirenne, Gesch. v. België I 240-2), op zijn hevigst was - ‘misschien moeilijk kon gewagen
over het soete lant: 'n zure twistappel tusschen beide partijen’ (a.w. 64). Maar dit houdt geen
o

steek, 1 omdat die strijd, blijkens het door S. zelf t.a.p. vermelde, reeds in de tweede helft
de

2)

o

der 12 eeuw woedde, en dus evenzeer als argument tegen dien tijd zou gelden; 2 omdat
‘in Waes, int soete lant’ (2265) toch kennelijk alleen een vriendelijke uiting is der genegenheid
voor des dichters geboortegrond of woonplaats, te recht vergeleken met ofr. doulce France
en met Maerlant's bekende uiting over het ‘soete’ e i g e n land (zie Tschr. XLVII 44-5), hier
ook in tegenstelling met het ‘wilde lant’ der Ardennen (2257) en met Sassen en Doringhen
(2476).
Tschr. XLI (1922) 207-22.
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tusschen Loochristi en Destelbergen, beoosten Gent - dus niet, als Hulsterloo, in
1)
of vlak bij het eigenlijke land van Waas , maar in het daaraan grenzende land van
Overschelde - gelegen, in de middeleeuwen een ‘dorp’ was, toebehoorende aan
de St.-Baafs-abdij te Gent, gelegen in eene uitgestrekte, woeste boschstreek, ‘den
o

Eynaert-Triest’ (in 't Lat. ‘silva Bavonis’) geheeten; 3 dat er op 2 kilom. ten westen
van Hijfte, langs een ouden heerweg van Gent naar Loochristi, een vlek ligt, in 1220
o

de ‘nieuwe woestine’ en thans nog steeds de ‘woestijn’ genaamd; 4 dat er van uit
het nog 2 kilom. verder gelegen dorp Oostacker in de richting van Gent een straat
gaat naar dit vlek, de ‘woestijnstraat’ geheeten (verg. dat woeste velt R. 2276). Alles
2)
bijeen een plaats, waar 't, evenals bij den Criekenpit , ‘onghehiere’ was: een
uitgezochte plek als tooneel voor een nachtelijke bijeenkomst der vijf
samenzweerders tegen koning Nobel; ook dicht bij de burcht van Reinaert sr.
(volgens S. op den ouden ‘Reinersberg’ te St.-Amandsberg, bij Gent) en op den
weg uit de Ardennen naar het land van van Waas gelegen. Een en ander, uiterst
nauwkeurig onderzocht en berekend, is voorzeker wederom een welkome bijdrage
voor de verklaring en voor de plaatsbepaling van ons gedicht.
3)
Aan 't slot van dit opstel stelt Dr. S. de vraag - die hij in zijn later, boven, blz.
4)
34-45 besproken, tweede artikel over Hulsterloo en Kriekeputte herhaalt -, of de
dichter van R. I (B) misschien niet alleen (als reeds vroeger meermalen gegist was)
‘in Waes, int soete lant’ (2265) geboren en (of) getogen was, maar ook een monnik
is geweest, hetzij der St.-Baafs-abdij te Gent, aan wie de Eynaert-triest en Hijfte, in
't naburig land van Overschelde, behoorde, hetzij der St.-Pieters-abdij te Gent
(evenals de vorige tot de oude Bene-

1)
2)
3)
4)

Vandaar in L 1083 zeer juist: ‘Inter Gandavum nunc Uasiamque sita’: ook Balduinus was dus
geheel thuis in de streek.
Zie boven, blz. 34.
Tschr. XLI 219-20.
Tschr. v.t. en l. XII 49, 61-2.
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dictijner-orde behoorende), die in de streek van Hulsterloo ook groote bezittingen
had, hetzij eindelijk, meest waarschijnlijk, monnik in de Praemonstratenser-abdij
Drongen, bewesten Gent, die vele landerijen te Hulst en Hulsterloo, o.a. ook den
de

Criekenpit, bezat, terwijl ‘'t land van Waes en Drongen... sedert het einde der XI
eeuw één leenheerschap (vormden) in de handen der heeren van Aalst, ten slotte
1)
Ywain de Kale van Aalst ... de groote begunstiger van Drongen (was)?’ Was deze
Praemonstreiter monnik dientengevolge in deze streken zóó geheel thuis, dat hij er
elk hoekje van kende en in woorden kon schilderen? En was hij wellicht ‘magister’
in de door die abdij Drongen omstreeks 1140 te Hulsterloo opgerichte priorij? Welke
2)
vraag de schrijver aan 't slot van eerstgenoemd opstel door ‘geschiedkundige feiten
buiten den Reinaert, en aanduidingen erin... tot meer dan een bloot vermoeden
3)
hoopt te maken’ ; hetgeen echter, zooveel ik weet, tot dusverre nog niet (althans
niet in het tweede, hierboven genoemde opstel) geschied is. Ook daarzonder echter
is er in deze vernuftige gissingen veel bekoorlijks, al zijn en blijven 't slechts
onbewezen vermoedens.
Alleen dient wel beseft - daarop wil ik met nadruk wijzen - dat deze, door S.
vermoede, t w a a l f d eeuwsche Praemonstreiter monnik, indien de dichter van R.
I B (de ‘Willem’ van vs. 1) natuurlijk n i e t de ‘Willelmus clericus’ kan zijn, die in 1269
een huis bewoonde (of bezat?) bij Hulsterloo! Immers d e z e d e r t i e n d eeuwsche
Willem past niet in het stelsel of de stelling der heeren Stracke en Van Mierlo,
ijveraars voor een t w a a l f d eeuwschen Reinaert; van h e m wordt dan ook, zooveel
ik weet, in hunne geschriften nergens gerept, ondanks de toch zeer opmerkelijke
3)
overeenstemming van naam, stand en woonplaats.

1)
2)

Zie ook Teirlinck, a.w. 92b, 93a.
o

Onderteekend in dezelfde abdij te Drongen (a . 1922), evenals het eerste opstel over
o

3)

3)

Hulsterloo-Kriekeputte (Leuv. Bijdr. XI 130, a . 1913)! Laten wij hopen dat in deze opstellen
slechts een heel klein (begrijpelijk, vergefelijk) greintje ‘lokalpatriotismus’, ‘ad maiorem abbatiae
gloriam’, medespeelt!
Dat een monnik, r e g u l i e r geestelijke (dus ook ‘clericus’), een huis buiten zijn klooster
(hier: de priorij H.) bewoonde, was, naar mij door Dr. B. Kruitwagen wordt medegedeeld, in
bepaalde gevallen (b.v. als bewaarder van een zgn. termijnhuis, als rector van een
nonnenklooster enz.) wel mogelijk.
Dat een monnik, r e g u l i e r geestelijke (dus ook ‘clericus’), een huis buiten zijn klooster
(hier: de priorij H.) bewoonde, was, naar mij door Dr. B. Kruitwagen wordt medegedeeld, in
bepaalde gevallen (b.v. als bewaarder van een zgn. termijnhuis, als rector van een
nonnenklooster enz.) wel mogelijk.
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Ten slotte heeft Dr. S., die, althans in 1923 nog, evenals ik weleer, van meening
was, dat R. I B veeleer van Aernout dan van Willem is, zich de moeite getroost om
uit Oostvlaamsche, ook Hulstersche, bescheiden uit de jaren 1198 tot 1227 een
achttal a n d e r e geestelijken (‘presbiter, clericus, cononicus (sic), camerarius’ etc.)
1)
op te diepen en ter keuze te geven: zes met den naam Arnoldus of ook Arnulfus ,
2)
twee genaamd Wilhelmus ; welke keus echter, ook voor wie van den ‘Willelmus
clericus’ te Hulsterloo van 1269 niet wil weten, zonder nadere kennismaking wel
heel moeilijk zal vallen.

3. Boloys.
3)

Een korter opstel van Dr. Stracke handelt over den ‘pape van Boloys’ (1505) .
4)
Uitgaande van de lezingen van F: boloys , D: bloys en A: van vnn bloys (een
5)
6)
7)
kennelijke, misschreven dittographie: vnn na van ) × B: vyanoys , L: amplosis ; en
voortbouwende op de nu zeker wel algemeen aanvaarde opvatting van ‘dat lant van
8)
9)
Vermendois’ (1506) als de beknopte (volks)benaming van het Oostkerker ambacht ,

1)

Verg. over deze naamsverwarring of-verwisseling Tschr. XXXVII 11-25 (inz. 16), en voorts
den

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

8)
9)

den 3
Hollandschen graaf Arnoud of Arnulf.
Tschr. v.t. en l. XII 65.
A.w. XII 116-20.
Over dezen en andere vormen zie Cc. 248-9 en Teirlinck, a.w. 7-15, 34-5.
Of wel vmi-, umi-, vini-; zie Stracke, a.w. XII 118.
Zie de photographische reproductie dezer plaats in de 4 Mnl. hss. bij Teirlinck, a.w. 12. - Over
Vyanoys zie ook Vercoullie, in Album-Teirlinck 86.
Kluyver's vernuftige gissing (Museum XXV (1918) 9-10: amplosis (L) en vyanoys (B) beide <
mlat. ambianensem) verklaart niet uit welken D i e t s c h e n (immers den oorspronkelijken)
naam deze beide vormen verbasterd zouden zijn. Zie echter boven, blz. 41; Stracke, Tschr.
v.t.e.l. XII 43, noot; Pirenne, Gesch. v. België I 201-4, 416; en over Baloys, in Karel ende
Eleg. 1090, Tschr. LII 249.
‘terra q u a e f e r t u r Viromandia’ (L 696).
Dus n i e t meer van Vermandois i n F r a n k r i j k , als Jonckbloet (die toen R. I ook, evenals
J.F. Willems, tusschen 1180 en 1190 stelde), Rein. CXLIV, nog meende.
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tusschen Brugge en Sluis (West-Vlaanderen), waar de Benedictijner-abdij van
St.-Quentin (in het Fransche graafschap Vermandois gelegen en veelal kortweg ‘de
de

abdij van Vermandois’ genoemd) reeds sedert de 10 eeuw bezittingen had,
waarvan de abt van St.-Quentin bovendien tijdelijk leenheer was, en waarin deze
1)
in 1163 ook nog het patronaatsrecht (de pastoorsbenoeming) te Oostkerke verkreeg,
verklaart Dr. S. dit B(o)loys in Vlaanderen - immers daar, in ‘dat lant van
2)
Vermendois’ dient dit B. blijkbaar gezocht - uit een mededeeling van wijlen De
Flou: ‘Door betrekkingen tusschen het klooster van St.-Quentin en de kerk van Blois
[de bekende Fransche stad, z.w. van Orléans], rakende het patronaatschap dier
kerk [t.w. van “Oostkerke in Vermandois”], verwierf ook Blois eigendommen in
3)
Vermandois, alias Oostkerke-ambacht’ . Deze bezittingen nu werden allicht evenzoo
‘(het) land van B(o)loys’ genoemd. En de ‘pape van Boloys’, blijkens de door De
Flou geëxcerpeerde land- en renteboeken door de aanzienlijke ‘zwijnstienden’ van
‘meneghen vetten bake’ voorzien, was allicht ‘de rijkste’ in Oostkerker-ambacht (R.
1505-9).
4)
Zoo is dit twijfelstuk op bevredigende, afdoende wijze opgelost . Of hiermede nu
ook een gegeven verkregen is voor een (veel vervroegde) tijdsbepaling van R. I?
M.i. niet. Immers ‘dat l a n t v a n Vermendois’ en de ‘pape van B(o)lois’ kunnen,
dunkt mij, ook al was het g r a a f s c h a p Vermandois sedert 1186 weer van
de

Vlaanderen gescheiden, in de 13
eeuw, aldus hebben

1)
2)

3)
4)

de

eeuw nog zeer wel, evengoed als in de 12

Allicht niet toevallig hetzelfde jaar, waarin de Vlaamsche graaf Filips van den Elzas het
graafschap Vermandois verwierf (zie hierboven, blz. 48, noot 7).
Niet zeer ver van het in 't voorafgaande avontuur vermelde klooster Elmare; welke betrekkelijke
nabijheid echter niet blijkt uit ‘up eenen dach’ (1504), dat hier hoogstwaarschijnlijk niet
beteekent: in é é n dag (gaans) te bereiken, maar alleen: op z e k e r e n dag; verg. R. I 1382,
Eleg. 1368, Lorr. (Jonckbl.) II 3413, Stoke IV 1346.
Bij Teirlinck, a.w. 12b; zonder nadere aanwijzing, doch van dezen doorkundigen en uiterst
nauwgezetten toponymist stellig volkomen vertrouwbaar.
Deze door mij, Cc. 249, over 't hoofd geziene mededeeling van De Flou doet natuurlijk mijne
schuchtere gissing omtrent eenig verband met het (véél jongere, ‘gemigreerde’?)
H o l l a n d s c h e Blois te niet. Verg. straks, blz. 50-2?
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geheeten. De slaking van den kortstondigen staatkundigen band tusschen beide
gewesten had weinig te maken met de blijvende kerkelijke betrekkingen tusschen
1)
de abdij van St.-Quentin en de kerk van Blois in Vlaanderen .

4. Portaengen (Bartanghen), Pol(l)ane(n), Portegale.
Vooreerst moge hier even vermeld worden dat Dr. J.A. Portengen te Vreeland kennelijk uit belangstelling voor de plaats van herkomst zijner voorvaderen - op de
reproductie eener oude kaart de juiste gelegenheid der Stichtsche plaatsen
2)
Portengen (z.w. van Breukelen) en Polanen (z.o. van Woerden) heeft aangetoond ;
daarbij wijzende op de - ook door mij reeds opgemerkte en in verband met deze
‘hanenepisode’, vooral R. I 292-5, misschien toch wel opmerkelijke - namen van
den tegenwoordigen polder Haanwijk, inderdaad ‘tusschen Portaengen ende
3)
Pollanen’, en Hoenkoop, verderaf, tusschen Oudewater en Schoonhoven, gelegen .
Daarentegen heeft Mr. L. Willems - na vermelding o.a. van Vercoullie's stellige,
4)
doch niet nader gestaafde instemming met mijne vroegere, aarzelend geopperde
gissing, dat hier Stichtsche of Hollandsche plaatsen bedoeld zouden zijn (Ojb. 201-2)
- nogmaals de oude, door Grimm, Martin, Teirlinck e.a. bepleite opvatting dezer
genoemde plaatsnamen als benamingen van v e r u i t e e n g e l e g e n s t r e k e n
nader verdedigd. Vooreerst, meent hij, heeft de dichter zeker allereerst namen willen
noemen die aan zijne landgenooten bekend waren: Polanen = Polen, Bertaengen
= ‘het h e r t o g d o m ’ (Fransch, ‘Klein’-) Bretagne, en Portegale = Portugal (in
Vlaanderen toen o.a. welbekend als 't land van herkomst der tweede gemalin van
5)
graaf Filips van den Elzas, † 1191) . En hij heeft

1)
2)
3)
4)
5)

De abdij behield daar allerlei rechten, hief er tot 1784 tienden (Teirlinck 12a)!
Zie in 't algemeen over deze plaatsnamen B. Hettema, Aant. 94; Teirlinck, a.w. in vv.; Cc.
173-5.
Jaarb. v. Niftarlake 1922, 17-22.
De Dierensage en R. de vos, 51.
Verg. hierboven, blz. 41 en 48, noot 7.
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met deze plaatsen de uiterste grenzen der middeleeuwsch-Katholieke beschaving
willen aangeven: westelijk tegenover de ‘wilde Russen’, terwijl ten oosten hetzij de
Noordzee (Scouden 3031), hetzij de Atlantische Oceaan (Bertaengen 295, n u
h i e r opgevat als Groot-Britannië!) de natuurlijke grens der (toen bekende) wereld
1)
vormde .
Ik merk allereerst, naar aanleiding van deze laatste, plotselinge vervanging van
2)
Bretagne door Groot-Britannië, op dat mnl. Bertangen, Bartengen enz. in a l l e
plaatsen, bij B. Hettema en Teirlinck vermeld, het Fransche hertogdom bedoelt,
terwijl op de eenige (in l.a.w.), waar G r o o t -Britannië bedoeld is, dit bnw. niet
ontbreekt; voorts dat, ware de Oceaan als grens bedoeld, veeleer het vanouds
gekerstende en in Vlaanderen evenzeer bekende Ierland genoemd had moeten
zijn. Voor 't overige geef ik gaarne toe dat de door Willems opnieuw verdedigde
(door mij ook nooit stellig verworpen) opvatting zéér veel voor zich heeft, wellicht
meer dan mijne gissing; die alleen misschien aannemelijk te maken ware door de
onderstelling eener tijdelijke ‘détacheering’, door den bisschop van Utrecht (tot wiens
gebied immers ook de Vier Ambachten behoorden) of een hiertoe bevoegden
aartsdiaken, van een Vlaamschen ‘pape’ of ‘clerc’ (dichter van Reinaert I, A of B)
in deze noordelijke gewesten. Hetgeen - ook met een beroep op Maerlant's verblijf
in Voorne en betrekkingen tot Utrecht - wellicht vooral denkbaar zou zijn, indien het
een in de Vier Ambachten thuishoorenden clerc, dichter van R. I B, gold. Doch
volgens Sievers' proefnemingen zijn vs. 295, 595, en ook 3031 (in B) juist alle door
Aernout, den (hoofd)dichter van A, gedicht (zie Tschr. LIII 162-3)!
Toch wil ik, ten gunste der mogelijkheid van eene ironische,

1)
2)

Is. Teirlinck-album (1931), 211-5.
De v o r m e n met P- en die met -ar-, -er- en -or- kunnen, blijkens S. de Grave, Fr. Woorden
178, 200, 248, 285 alle wel (Klein- of Groot-)Bretagne bedoelen. Maar ook de Stichtsche
plaats heette voorheen wel Bartengen (Utr. Placaatb. I 154a; Maandbl. v. Oud-Utrecht V 80b,
o

a . 1621)!
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parodiëerende opvatting (zie Cc. 174) dezer Stichtsch-Hollandsche plaatsnamen die dan toch wel op zéér merkwaardige wijze toevallig(?) a l l e d r i e met namen
1)
van groote landen gelijkluidend, dus eigenlijk d u b b e l z i n n i g zijn - hier het door
Frings, in de beoordeeling van mijn Cc. (AfdA. XL (1921) 119), gezegde aanhalen:
‘übrigens verkennt der streit, ob ndl. dörfer, ob Bretagne, Polen, Portugal gemeint
sind, den witz in der doppeldeutigkeit: welt und dorf, der rahmen des ritterromans
und der dorfnovelle sind mit genial spottender treffsicherkeit in die gleichen namen
2)
hineingepresst’ . Is hier te veel ‘hineininterpretirt’? Wellicht brengt de tijd, met meer
gegevens, eens de beslissing. Ik merk - de verdenking eener Noordnederlandsche
‘annexionistische’ neiging nogmaals (verg. hierboven, blz. 31) met nadruk wrakende!
- alleen nog op dat Polanen en Portigâl eveneens voorkomen in de Mhd. Kudrun;
waarin trouwens niet alleen Wülpensant en -wert, maar ook nog andere, min of
meer stellig (verbasterde) ‘Nederlandsche’ (Zeeuwsch-Vlaamsche) plaatsnamen
voorkomen: Cassiân, Campatille, Gustrate, Hedinsee, Matelâne (zie NGN. IX 9,
Zschr. f. Ortsnamenf. VIII 23-4).

(Wordt vervolgd).
J.W. MULLER.

1)
2)

Zullen ook zij misschien eens alle drie, evenals B(o)loys, ‘gemigreerde’ plaatsnamen blijken?
Over Frings' bezwaar der gebrekkige alliteratie tusschen de beide dorpsnamen met P- zie
2

Td. (Tschr. XLI) 72, noot.
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Studiën over Germaansche mythologie
IX. De oudnoorsche god Heimdallr
1. Wat de bronnen vertellen
Tergend schaarsch zijn de mededeelingen betreffende Heimdallr; wij hebben
bovendien uitsluitend literaire bronnen. Op één bladzijde kan men alle gegevens
opnoemen en wat zijn het dan nog voor gegevens: meer raadsels dan bruikbare
kennis. Wij sommen ze hier op.
a. D e E d d a - l i e d e r e n . Grm. 13: hij woont in Himinbjǫrg, is wachter der goden
en drinkt mede in zijn paleis. Þkv. 15: hij is de witste der Asen en kent de toekomstige
dingen, zooals ook de Wanen; hij geeft dan ook den raad, dat Thor zich als Freyja
zal verkleeden. Vsp. 1: de menschen zijn Heimdals kinderen; str. 27: onder den
wereldboom ligt het Heimdallarhljóð; str. 49: hij blaast op zijn hoorn bij het aanbreken
van de Ragnarok(?). De proza-inleiding der Rþ. stelt hem gelijk aan Rígr. Hdl. 35
vertelt van zijn geboorte uit negen moeders. In L. 48 wordt hij bespot, omdat hij
aurgo baki wachter voor de goden moet spelen.
b. D e S k a l d e n - p o ë z i e . Voor ‘hoofd’ wordt de kenning hjǫrr Heimdallar
gebruikt (Skj. I, 289 en 523); volgens de Húsdrápa (Skj. I, 128-129) rijdt hij naar de
uitvaart van Baldr en wordt dan kostigr genoemd. Hij heet de zoon van negen
moeders en strijdt met Loki om een kostbaar sieraad. ‘Goud’ wordt omschreven als
tennr Hallinskίða (Skj. I, 68).
c. D e S n o r r a E d d a . Deze bevat een referaat van de Eddagedichten Grm.
en Vsp., ook van de skaldenstrofen. Daar komen enkele bijzonderheden bij. Zijn
paard heet Gulltoppr. De plaats van Himinbjǫrg is bij Bifrǫst. De god heet ook
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Hallinskίði, Gullintanni en Vindhlér. Op grond van de Húsdrápa verzint Snorri een
paar kenningen voor dezen god: Loka dólgr, mensoekir Freyju, tilsoekir Vágaskers
ok Singasteins. Elders wordt Loki weer omschreven als: þroetu-dólgr Heimdalar.
De strijd met Loki heeft in robbengedaante plaats gehad; Heimdallr heeft ook met
Loki in de Ragnarok gestreden, dan dooden zij elkander. Snorri citeert een paar
regels uit een verloren gedicht Heimdallargaldr, waaruit blijkt, dat hij de zoon van
negen moeders was. In ditzelfde gedicht werd verteld, dat hij gedood werd met een
menschenhoofd (var lostinn mannz-hǫfði ί gǫgnum); vandaar de kenning Heimdalar
hǫfuð voor ‘zwaard’. Hij is de zoon van Odin. Hij kan, nacht zoowel als dag, honderd
mijlen ver zien en hij kan hooren, dat het gras op de aarde en de wol op de schapen
groeit.
d. D e S a g a -l i t e r a t u u r . Hier komt hij slechts eenmaal voor. In het Sǫgubrot
heet hij heimskastr Ása, de domste(?) der Asen.

2. Hoe men dezen god verklaard heeft
In den tijd, dat men in de heidensche goden bij voorkeur personificaties van
hemelverschijnselen zag, was de verklaring van Heimdallr gemakkelijk. Een god,
die geprezen wordt als hvίtastr Asa (Þkv. 15) en die als wachter der goden aan den
hemel geplaatst is, moest wel een godheid zijn van den dag, het daglicht of de zon.
In dezen zin werd ook zijn naam verklaard, door Kögel (I F 5, 513) als ‘helder
stralend’, door S. Bugge (Norroen Fornkvae i 68) als ‘over de wereld stralende’.
Men zal opmerken, dat bij deze verklaring geen der andere trekken van Heimdallr
een rol speelde; hoe heeft men deze dan in verband met zijn karakter als zonnegod
gebracht? Müllenhoff (ZfdA 30, 245) zag in den strijd met Loki een weerspiegeling
van den kosmischen strijd tusschen morgen- en avondschemering, een typisch
romantische constructie, die merkwaardigerwijze nog zoo laat als 1895 bij Golther
(Handbuch
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der germanischen Mythologie 364) opgeld deed. Trouwens ook Mogk geeft nog in
de

1900 (Germanische Mythologie, 2 druk, blz. 318) een overeenkomstige verklaring,
al is hij reeds zoo voorzichtig zich vager uit te drukken: Heimdallr is de god van het
morgenrood, van het daglicht, dat zich aan den horizon vertoont; daarom is Loki,
die volgens hem als ‘besluiter’ moet worden opgevat, zijn natuurlijke tegenstander.
Er is nog een andere trek, die deze verklaring van Heimdallr scheen te bevestigen:
hij was de zoon van negen moeders. Indien men deze als de personificatie van de
golven der zee opvat, dan kan men deze mythe beschouwen als een poëtisch beeld
1)
van de zon, die in den morgen aan den rand van den horizon over de zee opstijgt .
Verder wordt hij in de SnE Gullintanni genoemd; zou men niet tegenover een
rozenvingerige godin der Grieken een Germaanschen goudtandigen zonnegod
mogen plaatsen? Vraagt men nu verder, hoe zijn functie als godenwachter, den
hoorn Gjallarhorn en zijn rol bij de Ragnarok te verklaren is, dan moet men zich met
eenige algemeenheden tevreden stellen. Soms tracht men ze in het geconstrueerde
schema in te passen, soms ontdoet men zich ervan, door ze als secondaire trekken
te verwerpen. Wanneer Heimdallr voor het aanbreken van de ‘Godenschemering’
op zijn hoorn blaast, dan herkent men daarin den bazuinblazenden engel der
2)
Christelijke Apocalypse ; merkt men op, dat hij ook onafhankelijk van deze mythe
3)
een hoorn bezit, dan heet dit een attribuut van zijn wachtersambt , maar men kan
4)
er ook een beeld van den regenboog in zien .

1)

2)
3)
4)

E.H. Meyer, Germanische Mythologie 408; Golther l.c. 363; R.M. Meyer, Altgermanische
Religionsgeschichte 361; Mogk in Hoops' Reallexikon II, 485. Overigens dragen de 9 dochters
van Rán geheel andere namen dan de 9 moeders van Heimdallr.
E.H. Meyer l.c. 409; Golther l.c. 366; A. Olrik, Aarbøger 1902 blz. 275-276.
Golther l.c. 366; R.M. Meyer l.c. 363.
E.H. Meyer l.c. 408. Soms heeft men den naam Heimdallr zelf als een aanduiding van den
regenboog willen uitleggen, vgl. Hellquist, Arkiv f. nord. Fil. 7, 171.
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Het is wel een bewijs voor de moeilijkheid, die aan de verklaring van dezen god
verbonden is, dat men zoo lang bij deze onwaarschijnlijke uitlegging is blijven
stilstaan. Hoe radeloos men destijds tegenover mythologische problemen stond,
bewijst wel de opvatting, dat ‘hoofd’ daarom in de skaldenpoëzie als ‘Heimdalls
zwaard’ zou zijn omschreven, omdat hij een zwaard zou hebben gehad, dat ‘Hoofd’
heette (Golther l.c. 365; R.M. Meyer l.c. 366).
Over het geheel is tot 1919 geen verandering in deze opvatting gekomen, al treft
men hier en daar een enkele afwijkende meening betreffende een of ander
ondergeschikt motief aan. Zoo wordt door Schück (Studier 1, 153) den Gjallarhoorn
als een drinkhoorn opgevat, terwijl v.d. Leyen (Die Götter und Göttersagen der
Germanen 218) Heimdallr tot elfachtige wezens wil rekenen, omdat hij als
tegenstander van Loki optreedt. Maar overigens blijft men zweren bij de conceptie
van den lichtgod, zooals bijv. nog F. Jónsson (Go afrae i 71): zijn naam beteekent
‘heimbjartr’ en als hypostase van Týr is Heimdallr een zonnegod. Ook v. Negelein
(Germanische Mythologie 91) verklaart den naam als ‘de helder stralende’, maar
nu ziet hij daarin liever de aanduiding van een sterrebeeld. Schütte (Dänisches
Heidentum 73) noemt hem een god der schemering, terwijl la Cour (Danske Studier
1923 blz. 67) den dralend over de wereld gaanden god als een verzinnebeelding
der zonnestralen zou willen opvatten.
Slechts als een curiosum is de verklaring van Kaarle Krohn te noemen
(Skandinavisk mytologi 134-141): hij beschouwt deze godheid als een produkt van
late speculatie op grond van Christelijke geloofsvoorstellingen: niet alleen zijn rol
bij den wereldondergang wijst daarop, maar ook zoo een duistere mythe als die van
zijn zwaard: dat is een adaptatie van de Longinuslegende. De negen moeders vinden
haar verklaring in de drie Maria's van Christelijke tooverformulieren en de naam zelf
zou kunnen worden uitgelegd als ‘licht der wereld’, dat is een aanduiding voor
Christus. Even weinig aandacht verdient
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de fantastische uitlegging van Visted (Maal og Minne 1928 blz. 154-155), die de
geheele godheid tot een astralen kalendergod laat vervluchtigen en daarbij Gulltanni
als aanduiding van den ‘Steenbok’ verklaart, maar den hoorn eveneens als die van
een sterrebeeld, den strijd met Loki als dien tusschen twee dierenriemteekens, ja
die zelfs zoo ver gaat zijn naam Heimdallr als een adaptatie van hiemale en zijn
pseudonym Rίgr uit rigidus te verklaren.
In alle tot nu toe genoemde verklaringen wordt in het geheel geen rekening
gehouden met het merkwaardige feit, dat de namen Heimdali en Hallinskίði ook
voorkomen als omschrijvingen van den ‘ram’. Dan moet toch in zijn mythe de
beteekenis van dit dier uitkomen en in de verklaringen, die men opstelt, ook dit
1)
element worden begrepen. De eerste, die dit deed, was Rosén ; deze vervolgde
de hierin gelegen aanwijzingen zoo consequent, dat hij Heimdallr als een ‘ramgod’
verklaarde, dus als een god, die vroeger in ramsgedaante werd vereerd. In dezen
zin laten zich uitleggen de bijnamen niet alleen, maar ook het hoorn-attribuut, terwijl
‘hoofd’ als zwaard van Heimdallr natuurlijk zou wijzen, zooals Falk reeds had
aangenomen (Aarbøger 1891 blz. 270), op den ram, wiens wapen juist zijn horens
zijn. Dan mag men den naam Heimdallr weergeven met ‘cervus domesticus’.
Natuurlijk blijven er dan motieven over, die niet bij den ramgod passen. Zijn rol bij
de Ragnarok is secundair en dat is dan ook die van godenwachter. Wanneer hij als
Rίgr de menschelijke samenleving ordent, is dit ook een later gelegd verband. De
negen moeders zouden uit een Keltische sage stammen. Het verdient de aandacht,
dat F. Jónsson er reeds in 1913 op gewezen had, dat er een verband tusschen den
ram en de godheid moet hebben bestaan, maar het is toch eerst Rosén, die daaruit
de consequentie trekt: de kultus van den ramgod is van grooten ouderdom; hij moet
naar het Noorden zijn gekomen tegelijk

1)

Studier i Skandinavisk religionshistoria och folktro (Lund 1919) blz. 58-79.
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met de invoering van de schapenteelt en gaat dus tot het neolithicum terug.
Deze hypothese heeft het voordeel, dat zij uitgaat van een bepaalden cultus en
niet van een dichterlijk getinte personificatie. Vraagt men echter verder, wat die
ramgod eigenlijk beteekent, dan laat Rosén ons in het onzekere; hij denkt
klaarblijkelijk aan een primitieven agrarischen cultus. Intusschen behoeft men hier
geenszins bij te blijven stilstaan. In het oosten was de ram symbool van de zon; met
A.B. Cook (Zeus I, 346 en 428) kunnen wij noemen den Grieksch-Egyptischen
Zeus-Ammon, den Thrakisch-Phrygischen Zeus Sabazias, den Atheenschen Zeus
Ktesi s en Zeus Meilichios. Ook langs dezen weg zou men dus op een zonnegod
kunnen uitkomen. Maar gedachtig aan de horens van de maan, zou men Heimdallr
1)
ook als lunaire godheid kunnen verklaren; aldus doet Much , die overigens de
interpretatie als ramgod in haar geheel overneemt en zelfs met nieuwe argumenten
steunt: Hallinskίði beteekent ‘hij met den schedel van steen’ en Rίgr hangt samen
met rigor en wijst op het phallische karakter van den ram.
Overziet men het materiaal, dan stelt men vast dat er oude en jonge trekken in
aanwezig zijn. Daartusschen te scheiden is moeilijk en vaak willekeurig; maar men
zal weinig tegenspraak ontmoeten, als men de volgende motieven voor ontwijfelbaar
oud verklaart: 1. het verband met den ramcultus; 2. namen als Heimdallr en
Hallinskί i, die immers reeds door hun geringe doorzichtigheid op hoogen ouderdom
wijzen; 3. de kenning hoofd = zwaard van Heimdallr, die in haar onbegrijpelijke
duisterheid den indruk maakt van een erratisch blok uit veel vroegeren tijd.

3. Nieuwe Gezichtspunten
Het materiaal is dus wel bijzonder weerbarstig; hoe daaruit

1)

Der nordische Widdergott, Deutsche Islandforschung I, blz. 63-67.
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een bevredigende verklaring te halen? Wel verre van zich te laten ontmoedigen
door het falen van zooveel vroegere pogingen, hebben verschillende onderzoekers
in den laatsten tijd getracht het wezen van Heimdallr te bepalen. De origineelste
oplossing is die van den Zweedsch-Finschen geleerde H. Pipping. Zich steunende
op het zoo rijke vruchten dragende onderzoek van Uno Holmberg (Harva) betreffende
de voorstellingen van den ‘Boom des Levens’ ziet hij in dezen god een beeld van
de wereldas, die bij verschillende Euraziatische volken werd vereerd. Men kan hierbij
natuurlijk niet van de mythen uitgaan, maar moet veeleer uit allerlei detailtrekken
de aanwijzingen putten. Hallinskίði is een duidelijk sprekende naam; hij kan vertaald
worden als ‘hellende staf’ en duidt dus aan de hemelas, die steeds wordt voorgesteld
als Noordwaarts te neigen. De godennaam komt in twee vormen voor: Heimdallr
en Heimdalr; dit zijn niet eenvoudig varianten in den geschreven tekst, maar
inderdaad twee verschillende namen, onderscheidenlijk beteekenend: ‘wereldboom’
en ‘hemelgewelf’. Vernuftig is ook de verklaring van het verband tusschen Heimdallr
en den ram; dit dier immers was het offer, dat aan de wereldzuil (bijv. aan den
Lapschen god Veralden Olmay) gebracht werd. Van het gedoode dier werden huid,
horens en phallus aan den paal bevestigd; dat kan dan weer duidelijk maken de
beide naast elkander loopende omschrijvingen hǫfuð = Heimdallar sverð en sverð
= Heimdallar hǫfuð, indien men daarbij slechts bedenkt, dat het Noorsche woord
sverð zoowel ‘zwaard’ als ‘phallus’ beteekent. Er zijn nog meer trekken, die Pipping
aldus weet te ontraadselen; ik noem slechts, dat de negen moeders van den god
de negen wereldruimten zouden symboliseeren, waarvan de boom of zuil de as
vormt. Verrassend is ook de uitlegging van het epitheton naddgǫfugr (Hdl. 35),
waarvoor hij de coniectuur naddhǫfðugr in de plaats stelt; dit zou dan beteekenen
‘voorzien van een spijkerkop’. Indien men bedenkt, dat aan den top van den paal,
die den wereldboom symboliseerde, een spijker geslagen was
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tot aanduiding van de poolster, dan wordt een dergelijke omschrijving begrijpelijk;
ook van de ǫndvegissúlur weten wij, dat in den top een reginnagli stak. Zoo gelukt
het Pipping door deze ingenieuse verklaring een totaalbeeld te ontwerpen van de
1)
religieuse conceptie, die aan de godheid Heimdallr ten grond ligt .
Daarmede is geenszins gezegd, dat nu twijfel aan het wezen van dezen god
voorgoed is opgeheven. De hypothese van Pipping is een luchtig bouwsel, dat ons
bekoort door de scherpzinnigheid, waarmede de schaarsche gegevens tot een wel
sluitend geheel zijn samengevoegd. Oefent men kritiek, dan moet men allereerst
zeggen, dat van een dergelijken cultus bij de Noord-Germanen te weinig bekend
is, om daaruit een godheid als Heimdallr te kunnen verklaren. Wij weten niets van
een ramoffer aan de wereldzuil, daarentegen wel van stier of rendier; men kan deze
als ‘gehoornde dieren’ toch maar niet over een kam scheren. Een niet onbelangrijk
deel van de motieven blijft onverklaard: ik noem den strijd met Loki, Heimdalls rol
als hemelwachter, zijn plaats in de Ragnarok. Speculaties betreffende mythische
namen leveren een belangrijk deel van het materiaal, waarop Pipping zijn these
bouwt. Is zij juist, dan wijst alles op een zeer vroegen tijd. De cultus van een scheef
geplaatste zuil, als afbeelding van de hellende hemelas, vinden wij nu nog bij
Siberische stammen; hij is stellig ouder en primitiever dan de godsdienstige vormen,
die wij uit de overgeleverde Noordgermaansche bronnen leeren kennen.
Nadere bevestiging blijft dus gewenscht. Ik wil daarom op een paar nieuwe
‘bewijzen’ de aandacht vestigen. Een hooge, spitse rots ten Noorden van Trondheim
draagt den naam Heimdalshaugene; de Lappen spreken van Aimetal-saiwo en
volgens Wiklund (Namn och Bygd 2, 114 vlgg.) moet deze benaming in oernoorschen
tijd door de Lappen zijn over-

1)

Eddastudier in Studier i Nordisk Filologi XVI, 2; XVII, 3 en XVIII, 4 (Helsingfors 1925-1927).
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genomen. Het is het eenige voorbeeld van een geografischen naam, waarin de
naam van dezen god optreedt. De verbinding van Heimdallr met een spitse rots
past geheel in de beschouwing van Pipping; immers 1. de Oudnoorsche traditie
weet reeds te vertellen, dat hij woont in Himinbjǫrg en 2. de voorstelling van een
‘wereldberg’ gaat geheel parallel met die van een ‘wereldboom’.
En verder: in de Snorra Edda wordt verteld, dat Heimdallr minder slaap behoeft
dan een vogel; hij ziet overdag en 's nachts honderd mijlen om zich heen; hij hoort
het gras op de aarde en de wol op de schapen groeien. Dat ziet er uit als een gewoon
sprookjesmotief. Maar wij kennen eenzelfde voorstelling uit Grieksche speculaties
betreffende Χρόνος. In een Kritiasfragment (Diels, Fragm. 618, 31) lezen wij van
den ἄϰαμας χρόνος en van de δίδυμοι Ἄρϰτοι de volgende woorden:
ταῖς ὠϰύπλανοις πτερύγων ῥιπαῖς
τὸν Ἀτλάντειον τηροῦσιν πόλον.
1)

In dit verband wijst R. Eisler er op , dat de godheid Chronos als onvermoeide wachter
van de hemelas inderdaad den naam πανεπίσϰοπος δαίμων verdient. Hij is de
‘bewaker van het heelal’, die in het sterrebeeld de Draak belichaamd is, en van dit
sterrebeeld zegt de gnostische traditie: τετάχϑαι ϰατὰ τὸν ἀρϰτιϰὸν πὸλον τὸν
δράϰοντα, τὸν ὄϕιν, ἀπὸ τοῦ ὑψηλοτάτου πόλου παντα ἐπιβλέποντα ϰαι ἐϕορῶντα.
Uit deze voorstellingen zou dus licht kunnen vallen op trekken in de figuur van
Heimdallr, die bij oppervlakkige beschouwing niets dan sprookjesachtige motieven
schijnen te zijn, maar wellicht in werkelijkheid met het wezen van deze godheid ten
nauwste samenhangen. Zou dat er dan op wijzen, dat ook hier invloeden uit
Hellenistische en Vooraziatische kultuur gewerkt hebben, evenals men dit op zooveel
2)
andere punten heeft trachten waarschijnlijk te maken ? Het wordt

1)
2)

Weltenmantel und Himmelszelt blz. 388 vlgg.
Zie mijn Altgermanische Religionsgeschichte dl. I §§ 84-86.
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aannemelijk geacht door F.R. Schroeder (Altgermanische Kulturprobleme 118), die
Heimdallr wil opvatten als een Germaniseering van den Perzischen Mithras, terwijl
hij tevens in hem herkent den oermensch Yima, wien ook een rol bij den
wereldondergang beschoren is. De strijd met Loki, door romantische wetenschap
als strijd van licht en duisternis verklaard, zou op dezelfde wijze kunnen worden
uitgelegd, maar nu als ontleening aan Perzische voorstellingen. Het is echter niet
voldoende, dat wij enkele trekken van een Oudnoorsche godheid in andere
godsdiensten kunnen herkennen, om daaruit tot ontleening te besluiten. Indien
Himinbjǫrg een naam is voor den kosmischen berg, dan bewijst dit nog geenszins,
dat wij hier met een voorstelling te doen hebben, die aan Aziatische kultuurvolken
ontleend is, daar zij over een zoo groot gebied wordt aangetroffen, dat hier van
eenvoudige overname moeilijk meer kan worden gesproken.
1)
Eindelijk kwam Grønbech in 1931 met een geheel nieuwe verklaring . Hij gaat
ervan uit, dat mythische speculaties haar stof ontleenen aan de cultushandelingen.
Ook in een aantal trekken van Heimdallr zou zich diens nauwe betrekking tot het
offer weerspiegelen. Hij zou de god zijn, die de offerplechtigheid symboliseerde,
vooral in haar karakter van vrede en stilte. Zijn hoorn, in de Vsp hljόð genoemd, is
een secundaire ontwikkeling uit het oudere begrip hljόð ‘ritueel zwijgen’ (vgl. § 6).
Heet hij de stamvader der menschen, dan duidt dit op zijn betrekking tot de
cultusgemeenschap, waarin hij vereerd werd. Ongetwijfeld staat in het midden van
dezen cultus het offer van een ram; daarop wijst de naam Heimdallr; de kenning
sverð Heimdallar duidt op een ritueel drama, waarbij de kop van het offerdier een
rol vervulde. Wanneer hij de zoon van negen moeders heet, kan dit wijzen op negen
ritueele handelingen, waarmede de ramshoorn naar het altaar gedragen werd. Deze
opmerking herinnert ons aan Indische voorstellingen.

1)

The Culture of the Teutons II, 324 vlgg.
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In enkele Veda-zangen wordt gesproken van Agni, die door tien moeders gebaard
werd; daarmede zijn bedoeld de tien vingers, die het offervuur aansteken en den
somadrank bereiden. Elders heet het, dat hij drie moeders heeft: brandstof, boter
en gebed. Dergelijke speculaties over de offerhandeling hooren thuis bij het hoog
ontwikkelde Indische ritueel; heeft men het recht, ze naar het Skandinavische
heidendom over te brengen? Ik betwijfel het. Er is echter meer. Indien de figuur van
Heimdallr samengesteld is uit elementen van het ramsoffer en het daaraan verbonden
ritueele drama, dan mogen wij niet blijven stilstaan bij de symboliseering der
offerplechtigheid zelf, maar dan moeten wij ook vragen naar de beteekenis van dit
offer en naar den inhoud van dit drama. Daaromtrent valt echter niets te zeggen.
Wij kunnen slechts denken aan Heimdalls strijd met Loki en zijn rol bij den
wereldondergang; maar het eerste noemt Grønbech een duistere en onverklaarde
mythe, het tweede acht hij klaarblijkelijk secundair. Zoo kunnen wij ons geen
voorstelling maken van dezen ritueelen god, indien wij niet den inhoud en de
beteekenis van het door hem gesymboliseerde offer eenigermate kennen. Alleen
verzinnebeelding van de offerplechtigheid als zoodanig, kan Heimdallr kwalijk
geweest zijn.

4. De gang van het onderzoek
Wij hebben nu vastgesteld, wat de hoofdlijnen zijn in de bestudeering van de
Heimdallr-figuur. Dit onderzoek is typeerend voor de studie der Oudgermaansche
godsdienstige voorstellingen in het algemeen. De negentiende-eeuwsche wetenschap
beschouwde de overgeleverde mythen als dichterlijke verbeeldingen, die dus ook
met dichterlijke intuïtie moesten worden verstaan. Daarbij gebruikte men een vast
schema van verklaring: de mythen waren symboliseeringen, de goden personificaties
van natuurverschijnselen. De bewijzen putte men gaarne uit etymologische
verklaringen van godennamen. Ons treft
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daarbij in de allereerste plaats, hoe weinig aandacht men aan den cultus placht te
besteden en al vindt dit zijn verklaring in de omstandigheid, dat ons van het
Germaansche geloof hoofdzakelijk literaire tradities bewaard zijn, zoo blijft het toch
bevreemdend, dat men in dit opzicht de reeds door Jakob Grimm gegeven
aanwijzingen zoo weinig heeft gevolgd.
Eerst door onderzoekingen op een geheel ander gebied bleek het hoe vruchtbaar
de bestudeering der cultushandeling voor het doorgronden van de godsdienstige
voorstellingen kon zijn. De zwenking, die zich in het onderzoek voltrekt en die bij
de Germanistische studiën eerst opmerkelijk laat plaats grijpt, was eerst mogelijk
na het werk van geleerden als Robertson Smith, Mannhardt en Frazer. Het opstel
van Rosén is het eerste teeken van den nieuwen tijd, die eindelijk was aangebroken.
In dit opstel zien wij de drie elementen, die in de volgende periode en tot op heden
toe, in het onderzoek op den voorgrond zullen treden: de aandacht voor de
cultushandeling, de opvatting, dat aan de anthropomorfe theriomorfe godheden zijn
voorafgegaan, de bijzondere belangstelling voor de agrarische riten. Hier is
ongetwijfeld een steviger basis gelegd voor het onderzoek, maar het valt niet te
ontkennen, dat men vaak zeer eenzijdig naar de oplossing der religieuse problemen
heeft gezocht. Zoodra een of ander dier met een godheid verbonden was, vermoedde
men daarin het theriomorfe stadium, dat aan de historische vormen der goden moest
zijn voorafgegaan. Herleiding uit een agrarischen cultus was het adelsmerk van een
moderne beschouwing der mythologische gegevens. Men kon ook hierin te ver
gaan, ja men werd op dezen weg steeds verder gelokt, omdat men in het onderzoek
bij voorkeur betrok de gegevens, die uit de bestudeering van het moderne volksgeloof
en volksgebruik konden worden gehaald. Dit immers verklaart de voorkeur voor het
agrarische element in het heidensche geloof. Maar het verklaart meer: uitgaande
van de overtuiging, dat het moderne volksgeloof een primitiever stadium
vertegenwoordigt dan het heidendom, dat wij uit de literaire
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traditie kennen, trachtte men een voorvorm te construeeren, die eenerzijds aan het
latere volksgeloof beantwoordde, anderzijds als uitgangspunt voor de hoog
ontwikkelde Oudnoorsche mythologie kon dienen. Men verdwaalde daarbij gaarne
in de vage nevels van brons- en steentijd. Primitieve trekken der heidensche
overlevering werden als relicten beschouwd van dat primitieve geloof, dat ook aan
de vereering van persoonlijke goden ten grondslag moest hebben gelegen en men
vergat wel eens, dat zij als lagere cultusvormen van oudsher naast die
godenvereering kunnen hebben bestaan. De belangstelling voor het Germaansche
heidendom in zijn laatste periode verflauwde zoo zeer, dat men daarvoor in de
plaats stelde een goeddeels hypothetische wereld van primitieve demonen, zooals
die in een agrarischen cultus werden voorondersteld.
Het dient erkend, dat deze nieuwe mode-richting zich niet heeft schuldig gemaakt
aan een dichterlijke uitlegkunde der overgeleverde mythen. Men moet vaak de
subtiliteit bewonderen, waarmede de oogenschijnlijk onbeduidendste details met
elkander in een verband gebracht werden, die den agrarischen cultus suggereeren
kon. Meesterlijk werden de draden gesponnen tusschen het latere volksgeloof en
het oudste heidendom. Aan gewaagde etymologieën ontbrak het ook nu geenszins,
maar nu waren zij de sluitsteen, niet het fundament van het hypothetische gebouw.
Wie zich bezwaard gevoelt door de overdrijvingen der nieuwe werkhypothese, zal
zich toch niet onthouden van een dankbaar erkennen van de belangrijke resultaten,
die langs dezen weg bereikt zijn.
Dit onderzoek lijdt echter ook aan verstarrende schematiseering. Het loopt steeds
weer uit op dezelfde grondverhoudingen, waartoe het mythologische denken wordt
herleid: de verbinding van hemelgod en aardegodin, de stervende en weer
herrijzende agrarische godheid, de riten van de laatste schoof, het sterk sexueele
karakter der godsdienstige gebruiken, de cultus van phallische godheden. Was er
dan niet nog heel wat meer, dat het religieuse denken der heidensche Germanen
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kon opwekken? De verhoogde belangstelling voor de kosmische elementen in het
heidensche geloof is een heilzame weerslag op de beschouwingen der agrarische
school. Hier bleek hooger levenswijsheid en diepere levenszin, dan uit de concepties
betreffende de vegetatieve en animale levensverrichtingen. Er was niet alleen een
denken, dat gericht was op voortplanten en oogsten; daarnaast en daarboven stond
een speculeeren over het raadsel van den kosmos en zijn schepping, over het
probleem van leven en dood, over het mysterie van den menschelijken geest. De
mythen van Heimdallr hebben weinig houvast voor een agrarische interpretatie
gegeven; zij bleken rijk aan beteekenis en inhoud, zoodra men den blik gescherpt
had voor de vormen, waarin zich een primitief kosmisch denken openbaart. Daarom
verdient Heimdallr, hoe fragmentarisch onze kennis ook is, een steeds dieper
indringend onderzoek, dat de richtlijnen zal hebben te volgen, die Hugo Pipping met
zoo zekere hand heeft getrokken. Nu eenmaal vaststaat, dat het speculatieve denken
zich ook heeft beziggehouden met de kosmische verschijnselen en daarbij in het
bijzonder aangetrokken is geweest door het probleem van het bewegende en toch
1)
onwankelbaar bevestigde heelal , kan men de sporen daarvan nog nauwkeuriger
trachten te volgen. De volgende beschouwingen over enkele duistere punten in de
figuur van Heimdallr zijn daartoe een poging.

5. Het zwaard van Heimdallr
In de Snorra Edda (blz. 30) wordt medegedeeld, dat het hoofd omschreven wordt
als ‘zwaard van Heimdallr’. Deze mededeeling berust op een kenning, die een paar
maal in de skaldenpoëzie voorkomt: in een strofe van Grettir (± 1020) staat verðk
de

Heimdalar hirða hjǫr (Skj. I, 289, 7) en in een van Bjarni ason (12
Heimdalls (Skj. I, 523, 1).
De beteekenis hiervan is ons volkomen duister en dit te

1)

eeuw?) όr hjǫrvi

Zie mijn Altgermanische Religionsgeschichte, dl. I §§ 186-188.
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meer, omdat wij elders tegenstrijdige gegevens krijgen. In de Skáldskaparmál (blz.
83) lezen wij (volgens R): Heimdalar hǫfuð heitir sverð, svá er sagt at hann var
lostinn mannz-hǫfði ί gǫgnum; um hann er kveðit i Heimdalargaldri. T heeft dezelfde
lezing; in U ontbreken de woorden Heimdalar tot ί gǫgnum; in W stond aanvankelijk
Heimdallar sverð hǫfuð heitir, maar dit is door de letters a, b en c veranderd tot
Hǫfuð heitir Heimdallar sverð. In RT staat dus het omgekeerde van W; de laatste
lezing stemt echter met de Gylfaginning en de skaldengedichten overeen. In de
1)
laatste uitgave der Snorra Edda beweert F. Jónsson (blz. XLIV), dat de juiste lezing
zou zijn: zwaard = hoofd van Heimdallr, ofschoon dit dus slechts uit de
Skáldskaparmál blijken kan. Wanneer Snorri in zijn Háttatal de uitdrukking ‘met een
zwaard’ omschrijft met de woorden hjálms fylli Vindhlés (str. 7), dan kan men hier
in geen zelfstandig getuigenis naast c. 16 der Skáldskaparmál zien.
Tot nu toe ging men bij elke poging tot verklaring daarvan uit, dat Heimdallr met
een hoofd doorboord was. Dat dit in den Heimdallargaldr gestaan zou hebben, kan
men uit de woorden van Snorri niet afleiden; hij zegt alleen, dat dit gedicht over
dezen god handelde. Nu merkt Snorri in c. 87 der Skáldskaparmál op: ok er sίðan
kallat hǫfuð mjǫtuðr Heimdalar; sverð heitir mannz mjǫtuðr. De laatste opmerking
wordt bevestigd door een strofe in de Hervararsaga, waar het zwaard Tyrfingr
inderdaad manns mjǫtuðr heet. Wij kennen echter geen voorbeeld van de kenning
mjǫtuðr Heimdalar en men kan vermoeden, dat dit een constructie is van Snorri;
immers wanneer hǫfuð = Heimdallar sverð en sverð = manns mjǫtuðr, kan men
daaruit wel afleiden: hǫfuð = Heimdallar mjǫtuðr.
Intusschen is ons de ‘mythe’ nog geenszins duidelijk geworden. Indien Heimdallr
door een hoofd is doorboord, dan kan men daarom noch een hoofd als zwaard van
Heimdallr

1)

Naar deze uitgave (Kopenhagen 1931) wordt hier geeiteerd.
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noch een zwaard als hoofd van Heimdallr aanduiden. Beide omschrijvingen zijn
zinloos. Wil men trachten te vinden wat hier achter zit, dan zal men moeten afzien
van de constructie, die Snorri in c. 16 der Skáldskaparmál heeft beproefd en dus
zich alleen hebben te houden aan de kenning hoofd = zwaard van Heimdallr, die in
een paar skaldengedichten is overgeleverd. Men zal dan moeten beproeven, deze
aanduidingen te verstaan uit de conceptie, waartoe Pipping gekomen is: Heimdallr
1)
is de wereldas .
In het bovenstaande hebben wij reeds opgemerkt, dat deze wereldas haar
representant in den cultus gehad heeft en wel in de ǫndvegissúla. Deze zuilen waren
aan de bovenzijde behouwen in den vorm van een menschenhoofd; hier was ook
de reginnagli ingeslagen. De Lappen hebben dezen cultus overgenomen en in zijn
Lapponia vertelt Schefferus: in het hoofd van het afgodsbeeld slaan ze een spijker
en een stuk vuursteen, waarmee Thor vuur kan slaan. Het was inderdaad in de
jongste periode van het heidendom Thor, die met deze zuilen in nauwe verbinding
stond en de mythe, die verhaalt hoe het kwam, dat in het voorhoofd van Thor een
stuk vuursteen zat, is klaarblijkelijk een verklaring van dergelijke zuilen, die van
boven voorzien waren van een hoofd, waarin een spijker geslagen was. Dat hier
niet alleen van een mythisch verhaal, maar van een motief uit den dagelijkschen
cultus sprake is, bewijst de opmerking der Snorra Edda (blz. 104): het is verboden
een wetsteen dwars over den vloer te werpen, want dan beweegt de steen in het
hoofd van Thor. Toen in een vroegere periode Heimdallr nog de wereldzuilgod was,
moet dus ook van hem gegolden hebben, dat door zijn hoofd de reginnagli geslagen
was; men kon dus zeggen: reginnagli var lostinn mannshǫfuð (d.i. Heimdallar hǫfuð)
ί gǫgnum. Snorri zegt: hǫfuð is Heimdalar mjǫtuðr en vat men dit laatste woord

1)

Ik zie hierbij af van de verklaring, die Pipping gegeven heeft (SNF XVI, 2, 25), dat sverð hier
membrum virile zou beteekenen en de kenningen dus berusten op een met de wereldzuil
verbonden offerplechtigheid.
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op, niet in de afgeleide beteekenis van ‘noodlottig gevaar, dood’, maar in die van
‘het toemetende noodlot’, dan kan men de uitdrukking zoo opvatten, dat het hoofd
van de zuil het centrale punt van den Heimdall-cultus was, juist wegens de daar
dwars door geslagen spijker, die immers de Poolster aan den top van de hemelas
1)
symboliseerde . Vraagt men zich nu, hoe het motief van het zwaard in dit beeld kon
binnendringen, dan kan men meer dan een mogelijkheid noemen. De spijker kon,
poëtisch uitgedrukt, een zwaard genoemd worden: het cultusbeeld door een spijker
doorboord werd dus in mythische aankleeding een god, die door een zwaard
doorstoken werd. Maar ook de kenningtechniek kon in deze richting leiden. Indien
het zwaard de mjǫtuðr van den man was, en het hoofd de mjǫtuðr van Heimdallr,
dan kon men daaruit afleiden, dat een hoofd ten opzichte van den god dezelfde rol
vervulde als het zwaard voor den mensch. Het zwaard (eigenlijk de spijker) was het
centrale deel van Heimdallr, was dus ook Heimdallar mjǫtuðr. Uit de omstandigheid,
dat in den cultus zuilhoofd en reginnagli naast elkander als de belangrijkste
elementen der religieuse conceptie voorkwamen, kon dus voor een speculatieve
mythische verklaring van een jongeren tijd de voorstelling ontstaan, dat hoofd en
zwaard, die beide mjǫtuðr waren, ten opzichte van Heimdallr dezelfde rol vervulden.
De spijker, die in de zuil was geslagen werd een zwaard, waarmede de god was
doorboord en op zijn beurt werd dit zwaard weder als hoofd opgevat. Er is dan geen
reden aan te nemen, dat er inderdaad een oude mythe is geweest, waarin verteld
werd, dat Heimdallr door een menschenhoofd was gedood, maar dit is veelmeer
een jonge combinatie van half begrepen poëtische omschrijvingen, die gebaseerd
waren op de voorstellingen van de ǫndvegissúla.

1)

Voor deze voorstellingen zie Uno Holmberg, Der Baum des Lebens; A. Olrik in Maal og Minne
1910, blz. 7-9; Setälä, Sammon Arvoitus blz. 539-544.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

70

6. Het Heimdallarhljó
In Vsp. 27 staat: Zij weet, dat Heimdallar hljόð verborgen is onder den heiligen, aan
heiðr gewenden, boom. Ofschoon wij in onzekerheid verkeeren betreffende de
1)
beteekenis van het woord heiðr , met dezen boom is klaarblijkelijk Yggdrasill bedoeld.
Aan diens wortel is dus het hljόð van Heimdallr verborgen. In de woordenboeken
wordt dit woord verklaard als 1. zwijgen, stilte; 2. het hooren (vgl. ί heyrandi hljόð);
3. geluid, toon, gezang, met name magisch gezang. In het Edda-woordenboek van
Gering komt daarbij als vierde beteekenis: ‘tönendes Instrument, Horn’; de eenige
bewijsplaats hiervoor is str. 27 der Vsp. en ons filologisch geweten wordt gesust
met de opmerking: in deze beteekenis niet in het Oudnoorsch bekend, maar wel in
het Ouddeensch. De vraag is dus: hebben wij het recht tot deze interpretatie?
Heimdallr is de wachter der goden, en hij blaast op den Gjallarhorn bij het aanbreken
van de Ragnarok, dat is een voorstelling, die men sinds Snorri afleidt uit str. 46 der
Vsp. Deze luidt in letterlijke vertaling: ‘Mίms zonen spelen en het lot wordt
2)
verkondigd door den ouden Gjallarhorn; luid blaast Heimdallr, de hoorn is in de
lucht; Odin spreekt met Mίms hoofd’. Deze bij uitstek duistere strofe wordt gewoonlijk
aldus opgevat: het aanbreken van de Ragnarok wordt verkondigd, doordat Heimdallr
luid baast op den Gjallarhoorn. Door de gansche literatuur gaat als een vrijwel
onaantastbaar dogma, dat Heimdallr een hoorn bezit, die Gjallarhorn heet en dat
deze, tot aan den wereldondergang, onder de wereldesch verborgen ligt. De
voorstelling is zeer vreemd: men zou verwachten, dat de god, die de wacht voor de
goden betrekt, den hoorn, waarop hij bij dreigend gevaar het alarmsignaal zal moeten
geven, bij zich draagt; onder de wortels van den wereldboom hoort dit instru-

1)
2)

Men heeft dit woord verklaard als 1. helder weer, 2. eer, 3. mede.
Anderen echter vertalen: de boom wordt aangestoken.
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ment kwalijk thuis. De vraag is dus gewettigd: mogen wij, ter wille van zoo een
hypothetische verklaring, aan het woord hljόð in str. 27 een beteekenis toekennen,
die het in de gansche overlevering nergens heeft? Het antwoord kan niet twijfelachtig
zijn en dit te minder, waar hetzelfde gedicht een aanwijzing geeft, hoe het wèl moet
worden verstaan. De Vǫluspá immers begint met de woorden:
Hliό s bi

ek allar

meiri ok minni

helgar kindir
mǫgu Heimdallar.

Hieruit blijkt duidelijk het nauwe verband tusschen hljόð en Heimdallr. Indien
Grønbech (The Culture of the Teutons II, 324) het woord hljόð in de uitdrukking
Heimdallar hljόð vertaalt als ‘ritual silence’, dan is dit op zich zelf volkomen
onaanvechtbaar. Slechts kan men zich afvragen of het juist is, dat dit hljόð aan den
hoorn van Heimdallr, als het symbool van zijn gezag, verbonden is. Hier heeft
Grønbech zich te veel laten leiden door het dogma van den hoorn, dien Heimdallr
als godenwachter zou hebben bezeten. Deze voorstelling berust echter hoofdzakelijk
op de Snorra Edda, die hier klaarblijkelijk voortborduurt op Vsp. 46. Indien men
echter overweegt, dat de zin hátt bloes Heimdallr ook kan beteekenen ‘luid zuchtte
Heimdallr’ en dat de zin horn er á lopti geenszins behoeft te worden uitgelegd, of
hier van een blaasinstrument sprake is, dan is het wel duidelijk, dat wij onverstandig
handelen door ons van den aanvang af vast te leggen aan de voorstelling, dat de
hoorn een noodzakelijk attribuut van Heimdallr zou zijn geweest.
De moeilijkheid der interpretatie van str. 27 wordt echter nog daardoor vergroot,
dat de strofe in zijn verder verband ons zeer duister is. Nadat de vǫlva verteld heeft,
dat het Heimdallar hljόð onder den heiligen boom verborgen is, wordt gezegd, dat
deze besproeid wordt aurgom forsi uit het ‘pand van Valfa ir’. Nu zegt de vǫlva in
de volgende strofe 28: ‘Ik weet, waar gij, Odin, uw oog verborgen hebt: in den
beroemden bron van Mίmir: Mίmir drinkt elken morgen mede;
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uit het pand van Valfa ir’. De interpretatie der strofe is onzeker, de interpunctie
1)
willekeurig , interpolaties zijn mogelijk. Wat dus te beginnen met zulk een tekst?
De oude opvatting, dat in die bron van Mίmir broederlijk naast elkander verborgen
lagen de hoorn van Heimdallr en het oog van Odin kan ons niet meer bevredigen.
De context is ook van dien aard, dat men niet een rechtstreeksche samenhang
tusschen 27 en 28 m o e t aannemen; daartegen spreken reeds de refreinregel vitoð
er enn, eða hvat (eind 27) en de geheel nieuwe aanhef in str. 28. De laatste regel
van 28 af veði Valfǫðrs enz. maakt den indruk een herhaling te zijn van str. 27, die
hier niet op haar plaats is. Ik zou str. 28 willen vertalen: ‘Ik weet Odin, waar gij uw
oog met magische kracht hebt laten inwerken (nl. op mij zelf); Mίmir drinkt iederen
morgen mede uit zijn beroemde bron’ (vgl. Acta Philologica Scandinavica V blz. 48).
Beschouwen wij nu str. 27 op zichzelf, dan worden wij getroffen door twee dingen:
eenerzijds door Heimdallar + hljόð, anderzijds door aurgom forsi. Want zou het
toeval zijn, dat de Lokasenna juist van dezen god smalend zegt: aurgo baki þú munt
oe vera ok vaka vǫrðr goða? De rug van Heimdallr is aurugr; de boom wordt begoten
met een stroom, die aurugr heet; ligt hierin niet een sterke steun voor de opvatting
van H. Pipping, dat Heimdallr niet anders is dan de wereldboom? En zien wij hier
niet tevens een stuk ritueel voor ons: de zuil, die den hemelboom symboliseert,
wordt met een vloeistof begoten, die ik nu zeker niet meer zou aarzelen, met
2)
Höckert , als ‘mede’ te verklaren. Wijk ik dus in dit opzicht van Pipping af, ik ben
het anderzijds geheel met hem eens, waar hij Heimdallr als vǫrðr der goden
onmiddellijk verbindt met den vårdträd van het Zweedsche volksgeloof (Studier i
Nordisk Filologi XVII, 3, 54); dit toch is de boom,

1)

2)

Daar de interpunctie onzeker is, heb ik slechts de syntactische insnijdingen aangeduid door
dubbele punt; over het onderlinge verband der zinsdeelen spreek ik hiermede geen oordeel
uit.
Völuspá och Vanakulten I, 82 vlgg. en II, 106 vlgg.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

73
waaraan het welvaren van de boerderij, van boerengezin en veestapel, verbonden
is. Wij weten, dat over de wortels van deze boomen melk en bier geplengd werd,
1)
om van mensch en vee onheil af te weren ; herinnert ook dit niet aan het aurgom
forsi van de Vǫluspá-strofe?
Zoo komen wij tot de conclusie, dat deze strofe handelt over den wereldboom,
die met Heimdallr identiek is; hij wordt met een bepaalde substantie begoten:
klaarblijkelijk een offerhandeling, maar wat is nu dat hljόð, dat er onder verborgen
ligt? Een hoorn kan het moeilijk zijn; een ritueel zwijgen bevredigt evenmin, want
wat op die heilige plaats ligt, moet een actieve waarde bezitten; dat centrale element,
waaruit de macht van den wereldboom emaneert. Hljόð beteekent ook ‘lied’, en
Heimdallar hljόð vertaalde Pipping (Studier enz. XVIII, 4, blz. 43-44) daarom als
‘ritueel gedicht’, waarbij hij niet verzuimde er op te wijzen, dat Snorri ons immers
een paar regels mededeelt uit den Heimdallar galdr, waarin de god zelf als sprekend
wordt voorgesteld. Een ritueel lied heeft scheppende kracht; wat daarin wordt gezegd,
wordt door het plechtig reciteeren tot werkelijkheid. Het lijkt niet onmogelijk, dat de
dichter der Vǫluspá bij deze, misschien opzettelijk duistere, woorden iets dergelijks
heeft willen uitdrukken.
De Vǫluspá is een helder gebouwd gedicht, indien men althans den tekst van
den Regius tot grondslag neemt en niet dien van Hauksbók. Drie afzonderlijke
gedeelten zijn te onderscheiden, ieder met een eigen stef-regel. Eerst komt een blik
op de gebeurtenissen van het verleden, loopend tot str. 26, met den regel þá gengo
regin ëll. Dan een beschrijving van den toestand vóór het intreden der catastrofe
(27-41) met de aandringende, beangstigende formule vituð er enn, eða hvat?
Eindelijk de ondergang van de godenwereld met het refrein Geyr nú Garmr mjǫk.
De beschrijving van datgene, wat

1)

G. Landtman, Folkloristiska och etnografiska Studier III (Helsingfors 1922) blz. 8.
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onmiddellijk aan de Ragnarok voorafgaat, wordt ingeleid met str. 27, waarin
gesproken wordt van het Heimdallar hljóð. Heeft dan de dichter hiermede krachtig
willen aanslaan het motief van den bevestigden kosmos, die gesymboliseerd wordt
door den heiligen boom Heimdallr? Dan zou men tegen dezen achtergrond het
tragische gebeuren moeten zien; immers dit beeld van onwankelbaar vertrouwen
in de goddelijke schepping wordt wreed verstoord, door wat wij weldra vernemen:
de voorboden van de Ragnarok als het aanrijden der Walkuren, de dood van Baldr,
de gebonden Loki, de geboorte der demonen - en dan de voltrekking van den
1)
wereldondergang .

7. Wat beteekent heimskr?
Gewoonlijk vat men het woord op in de gangbare beteekenis van ‘onverstandig,
dwaas’. Men heeft dan alle reden zich er over te verbazen, dat een god, die elders
geprezen wordt als een kenner der toekomstige dingen, tegelijk als de domste kan
worden voorgesteld. Het is opmerkelijk, hoe men zich van dit lastige getuigenis heeft
trachten af te maken. Evenals Freyr zou hij door zijn eigen lichtzinnigheid om het
leven zijn gekomen, vermoedt R.M. Meyer (Altgerm. Religionsgeschichte blz. 367).
Finnur Jónsson (Go afrae i blz. 73) wijst den bijnaam als onzin af. Rosén, die
immers in Heimdallr een ramgod zag, herinnert aan de slechte, hoewel misschien
niet geheel verdiende, reputatie van dit dier (t.a.p. blz. 58). Krohn, die den god uit
christelijke voorbeelden wil verklaren, meent, dat het epitheton zou bewijzen, hoe
geringschattend de Wikingen over Christus dachten!
Toch ligt het voor de hand, verband te zoeken tusschen de woorden Heim dallr
en heimskr. Niet in dezen zin, alsof men uit speelsche zucht den god een epitheton
gegeven had,

1)

Ik ben mij zeer wel bewust, dat mijn interpretatie niet in alle opzichten volkomen sluitend is;
zij is meer een aanwijzing in welke richting naar mijn meening de verklaring moet gaan. Ik
hoop op deze kwesties spoedig te kunnen terugkomen.
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dat eigenlijk met zijn aard volstrekt niet strookte, maar veeleer zoo, dat in beide
woorden hetzelfde grondelement aanwezig is. Heimskr is afgeleid van heimr en
beteekent dus eigenlijk ‘hij, die thuis verkeert’ en omdat bij moeders pappot de
knaap niet tot man pleegt te rijpen, ook ‘dom, dwaas’. Men lette slechts op de
1)
spreekwijze: heimskt er heimalit barn . Kan echter het verband van heimskr en
heimr ook niet anders gedacht worden? De god heette zoo, omdat hij in nauwen
samenhang met den heimr stond, d.w.z. met de wereld, den kosmos. Men zou
Heimdallr met het oog op dezen bijnaam ook kunnen noemen ‘de kosmische god
ϰὰτ᾽ ἐξοχὴν’, hetgeen goed zou passen bij een opvatting, die hem als wereldas
verklaart.
Óttarr heet in het Hyndluljó ook heimski. Was deze held inderdaad zoo dom?
Of is hij, verwant aan alle beroemde helden- en koningsgeslachten, zoo hoog
verheven in de bewondering van den dichter, dat hij in hem de opperste heldenaard
der wereld aanwezig acht?

8. Samenvatting
Indien wij afzien van enkele jongere mythische motieven, waarvan de strijd tusschen
2)
Heimdallr en Loki wel het neteligste probleem is , dan zien wij, dat deze god, hoewel
weinig als een persoonlijk handelend wezen op den voorgrond tredend, toch met
bijzonderen eerbied wordt genoemd. Zelfs de smaad van Loki in zijn senna is een
verkeerd begrepen lof. Indien hij inderdaad de wereldas symboliseert, dan is hij een
centrale macht in den kosmos, de vǫrðr van de godenwereld, de beschermer van
de menschen. Met de ǫndvegissúla - deze als aardsche tegenhanger van de
wereldas gezien - staat hij in nauw verband; zoo staat hij in het middelpunt van den
aan huis en hof verbonden cultus. Toch merken wij van zijn vereering in de
overgeleverde bronnen weinig; hier is hij ver-

1)
2)

Vgl. ook ohd. haimisc en dorfisc.
Vgl. mijn The problem of Loki, blz. 125 vlgg.
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drongen door Thor, die sterker tot de verbeelding der menschen sprak. Want de
beeltenis van dezen god sneed men op de ǫndvegissúla uit; hij was het ook die
voor den IJslandschen kolonist de zuil te bestemder plaatse deed aandrijven. De
mythe vertelt, dat in het voorhoofd van Thor, na het gevecht met een reus, een stuk
vuursteen gedrongen was; door een vergelijking met Lapsche afgodenbeelden
weten wij, dat ook hiermede de reginnagli van de ǫndvegissúla bedoeld is. Thor
heeft dus in onze bronnen den ouderen Heimdallr verdrongen. Maar dat de nauwe
verbondenheid tusschen hem en de menschenwereld toch niet geheel vergeten
was, leert ons de Vǫluspá, waar juist zijn figuur, op zeer onverwachte wijze, in het
middelpunt van het gebeuren wordt geplaatst.
Na alles wat de onderzoekingen der laatste jaren over de plaatsnamen hebben
geleerd, moeten wij vragen: heeft dan deze godheid, ofschoon in de latere literaire
traditie bijna geheel vergeten, niet een groote plaats in den cultus ingenomen en
zijn daarvan geen sporen in het toponymische materiaal. Het antwoord is
teleurstellend: wij kennen alleen de Heimdalshaugene. Maar behoeft dit ons te
verwonderen? In elke nederzetting, in elk volksmiddelpunt werd de wereldzuil
vereerd, in elke woning was een ǫndvegissúla; was hij een god, naar wien de
menschelijke woonplaats kon worden genoemd? Het plaatsnamenmateriaal heeft
ons een onverwacht inzicht gegeven in den werkelijken cultus van sommige goden;
men mag echter zeker het argumentum ex silentio hier niet laten gelden, daar er
stellig ook gevallen kunnen zijn, waarin de cultus van een godheid niet op deze
wijze zich uiten kon. Vroeger heb ik er op gewezen, dat men uit het geringe aantal
van plaatsnamen, waarin Odin voorkomt, geen conclusie mag trekken, alsof deze
slechts weinig vereerd werd. Wat wij hier over Heimdallr opmerkten, komt dit oordeel
bevestigen.
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X. Bilrǫst en Gjallarbrú
De Snorra Edda vertelt, dat de god Heimdallr woont op een plaats, die heet
Himinbjǫrg en wel bij Bifrǫst; elders lezen wij: Himinbjǫrg staat aan het eind van den
hemel bij het bruggehoofd, waar Bifrǫst den hemel bereikt. Snorri bericht verder:
dat hier mee de regenboog bedoeld is; deze zal breken, als de Muspellzmegir er
over heen rijden bij het aanbreken der Ragnarok. Uit deze opvatting volgt, dat deze
brug uit drie kleuren bestaat en dat de roode kleur herkomstig is van het vuur,
waardoor de demonen verhinderd worden den hemel binnen te dringen. Voor deze
mededeelingen heeft Snorri gebruik gemaakt van str. 15 der Fáfnismál, die hij echter
1)
onjuist interpreteert , want hier wordt verteld, dat Bilrǫst (niet Bifrǫst) leidt naar
Óskópnir, waar de strijd tusschen Surtr en de Asen zal plaats hebben en dat zij
breekt, wanneer zij (de goden?) wegrijden. De vraag mag dus daarnaast ook gesteld
worden: heeft Snorri gelijk, wanneer hij deze brug als beeld van den r e g e n b o o g
uitlegt? De mededeeling immers, dat zij uit drie kleuren bestaat, kunnen wij rustig
voor rekening laten van de speculaties van den geleerden IJslandschen schrijver;
2)
zij kan zeker niet, zooals Pipping wil , daardoor tot Oudnoorsche mythe gestempeld
worden, dat de Tsjeremissen over het lichaam van een doode een driekleurigen
draad leggen, opdat hij daarmede tot den hemel zal kunnen opstijgen.
De opvatting, dat de regenboog een brug is, die hemel en aarde verbindt, is
inderdaad zeer verbreid. Maar niet minder algemeen bekend is de voorstelling, dat
de verbinding tusschen hemel en aarde door den m e l k w e g geschiedt. Deze is
in het bijzonder de weg, waarlangs de dooden naar het zielenland gaan, niet alleen
volgens de opvattingen van primitieve vol-

1)
2)

Finnur Jónsson, Arkiv för Nordisk Filologi 50, blz. 182.
Studier i Nordisk Filologi XVII, 3. blz. 116.
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1)

2)

keren , maar ook in de klassieke overlevering . Het spreekt van zelf, dat daarnaast
talrijke andere ‘verklaringen’ van dezen hemelweg staan. Wanneer wij hem den
melkweg noemen, is dat naar klassiek voorbeeld, daar hij immers uit de melk van
Hera zou zijn ontstaan. Op analoge voorstellingen wijst de Indische naam
3)
Somadhārā; elders vertelt men, dat hij uit het sperma der goden ontstaan is . Bij
de Boerjaten, die den hemel vergelijken met het dak van hun tenten, wier stang ook
4)
de hemelas symboliseert, is de melkweg de naad van het hemelsche tentdak . Maar
naast dit alles staat toch als typisch Indogermaansche voorstelling, dat de melkweg
is een ὁδὸς ψυχῶν. Dus niet zoozeer een b r u g , als wel een weg. Daarmede stemt
ook overeen de Noordgermaansche term Bilrǫst, want het laatste deel dezer
samenstelling, rǫst, beteekent eveneens een ‘weg’. Deze zelfde gedachte treedt
5)
ook in alle jongere benamingen duidelijk aan den dag .
Wat beduiden nu de naast elkander optredende elementen bif en bil. Gewoonlijk
vertaalt men den term, hetzij als ‘bevende weg’, hetzij als ‘wankele weg’. Voor de
laatste opvatting beroept men zich dan op de mythe, dat hij bij de Ragnarok
ineenstort. Maar is er reden, den regenboog als zoodanig aan te duiden en passen
althans deze termen niet evenzeer op den melkweg? Bilrǫst is klaarblijkelijk met
het woord bil samengesteld, dat o.a. ook in ons woord belewitte voorkomt en
6)
waarover A. Wolf onlangs een diepgaand onderzoek heeft geschreven . Volgens
hem zou Bilrǫst te omschrijven zijn als ‘via magica’. De andere term Bifrǫst, die
alleen in

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Bijv. voor Noord-Amerika: Hartley Burr Alexander, North American Mythology blz. 117 en
Skinner, Anthropological Papers Amer. Mus. Nat. Hist. XIII, 1 (1913) blz. 85; voor Zuid-Amerika:
Alexander, Latin-American Mythology blz. 307.
A.B. Cook, Zeus II, 37, Eitrem, Kristiania Vid. Selsk. Skrifter 1909 nr 5 blz. 62-63, F.R.
Schroeder, Germanentum und Hellenismus blz. 32.
Eisler, Weltenmantel und Himmelszelt blz. 482.
A. Solymossy, Ethnographia-Népélet 40 (1929) blz. 144.
Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens VI, kolom 368.
Die germanische Sippe bil, Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar
1928-1930; vooral blz. 66-67.
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de Snorra Edda voorkomt en mogelijk jonger is, althans tegenover het Bilrǫst der
Eddagedichten nauwelijks zelfstandige waarde bezit, zou kunnen duiden op het
afwisselende geflonker van het sterrelicht en op de grootere of kleinere helderheid
van den melkweg.
1)
Van de brug, die leidt naar Óskópnir, zegt Rosén , dat zij niets met Heimdallr te
maken heeft. Dat is ten deele juist. Voorzoover daarmede een rechtstreeksch
verband van Heimdallr met de Ragnarok wordt afgewezen, kan men zeker met
Rosén meegaan, maar het zou wèl onjuist zijn, indien de mythische brug Bilrǫst van
de concepties betreffende den melkweg gescheiden werd. Deze was immers
doodenweg; daarlangs ging het verkeer der hemelingen. Even goed als volgens de
Hongaarsche sage het doodenleger onder Attila's zoon Csaba langs den melkweg
2)
hun verdrukten volksgenooten te hulp zal snellen , evenzeer kunnen volgens de
Germaansche voorstellingen de vijanden der goden daarlangs den hemel bestormen.
Als hemelfenomeen kan het ook met de concepties van wereldas en poolster in
verband zijn gebracht, zooals wij dat in het geloof der Boerjaten reeds hebben
opgemerkt. In dezen zin zou dus Heimdallr zeer wel gedacht kunnen zijn als de
wachter, die aan het einde van dezen magischen hemelweg geplaatst was.
Is deze ‘brug’ Bilrǫst dezelfde als de Gjallarbrú? Het staat met onze kennis
betreffende deze laatste er niet gunstig voor. Onze oudste bron is de Snorra Edda
en wel het verhaal van Hermod's rit naar de onderwereld; hij komt over de rivier
Gjǫll door middel van de met blinkend goud beslagen Gjallarbrú. Vandaar ligt niðr
ok norðr de helvegr. Voor dit stukje mythologische geografie ontbreken de
bewijsplaatsen in de oudere literatuur, indien men daartoe althans niet wil rekenen
str. 28 der Grímnismál; want hier wordt alleen te midden van een groot aantal rivieren,
die falla til heljar heðan, ook

1)
2)

Studier i Skandinavisk Religionshistoria och Folktro (Lund 1919) blz. 73-75.
Ipolyi, Zeitschrift fŭr deutsche Mythologie und Sittenkunde 11 (1855) blz. 161-162.
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de naam Gjǫll vermeld. Ook in de jongere poëzie komt het woord Gjallarbrú slechts
éénmaal voor, en wel in de Hákonarkvi a van Sturla Þór arson, dus in een gedicht
van omstreeks 1264. Dat geeft te denken, want dan zijn wij niet zoo heel veel jaren
verwijderd van een door-en-door middeleeuwsch-Katholiek gedicht als het
Draumkvaede, waar de Gjaddarbrui ook een belangrijke rol speelt. In dit verband
is ook te noemen de ‘amnis aureo ponte permeabilis’, dien Thorkillus op zijn tocht
naar Guthmundus ziet, volgens een mededeeling bij Saxo Grammaticus (I, 240).
Ook Hadingus ziet op zijn tocht naar de onderwereld een snelstroomende rivier,
waarin wapens van allerlei soort worden voortgesleurd (men denkt aan de rivier
Slíðr in str. 36 der Vǫluspá) en waarover eveneens een brug leidt (Saxo I, 30). Deze
beschrijvingen herinneren ons aan de visionaire literatuur der middeleeuwen, zooals
de Visio Alberichi (1129), de Visio Tundali (1149), de Visio Godeschalchi
(1189-1190), waarin zoo vaak genoemd wordt de brug, smal als een zwaard en
bezet met scherpe pinnen, waarover de zondaar na den dood moet heengaan, maar
die zich voor den rechtvaardige verandert in een breeden, veiligen weg. Deze
voorstelling hebben de Christelijke Middeleeuwen overgenomen van Parsische
legenden betreffende de Cinvat-brug en men vraagt zich daarom af, of ook de
Noorsche Gjallarbrú niet een verre uitlooper van deze zelfde conceptie is.
De voorstelling, dat het doodenrijk door rivieren omgeven is, vinden wij bij talrijke
volkeren; de weg daarheen voert dan natuurlijk over een brug. Iets dergelijks kan
dus zeker bij de Germanen bekend zijn geweest. Maar als wij overwegen, dat de
de

Gjallarbrú eerst in de 13 eeuw wordt genoemd en dat de naam klaarblijkelijk
secundair gevormd is en afgeleid van den riviernaam Gjǫll, dan voelt men toch wel
eenige twijfel aan de oorspronkelijkheid dezer voorstelling opkomen. Het is stellig
juist, dat de brug der Snorra Edda een eenigszins ander karakter heeft, dan die der
middeleeuwsche visioenen: zij is met goud beslagen en zoo breed, dat gansche
dooden-
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scharen er over heen kunnen rijden. Maar hier vermoeden wij den invloed van
andere voorstellingen en wel die van den weg, die naar Walhalla leidt; deze immers
beeft en dreunt, volgens de Eiríksmál, ook onder de stappen van de helden, die in
den strijd gesneuveld naar Odins woning optrekken. Hier is echter niet sprake van
een brug, maar van een weg; dit duidt dus veeleer op Bilrǫst, den melkweg.
Daartegenover staat de voorstelling van het type der Cinvat-brug, die stellig veel
meer het produkt van psychologische angstgevoelens betreffende den overgang
tot de doodenwereld geweest is. Er bestaat dus alle aanleiding de Gjallarbrú tot het
laatste type te rekenen en stellig kan men dezen naam (de brug over de Gjǫll) niet
gebruiken als een argument voor de these, dat ook de Bilrǫst een brug zou zijn
geweest. Deze beide voorstellingen moeten scherp van elkander gescheiden worden.
Leiden
JAN DE VRIES
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Ingvaeonismen ook in Gouda?
1)

Op blz. 355 van het opstel ‘Zum Ingwäonismenproblem’ is rekening gehouden met
de mogelijkheid, dat aan de vormen uws bij Montanus en uys bij W.D. Hooft werkelijk
een oorspronkelijk Zuidhollands uis (uus) ten grondslag ligt. Onlangs vond ik in een
pamflet een nieuwe, hoewel niet ondubbelzinnige, aanwijzing in deze richting. In
2)
de ‘Samenspreking tusschen Twee Goudse Veer-Luy Iaap en Kees’ is nl. sprake
van uis Geurt voor ‘onze Geurt’. Van niet minder belang dan deze uis-vorm is
trouwens het feit, dat de auteur onderscheid maakt tussen â- en ā-woorden. Zo
schrijft hij: deerom (daarom), 2 × tweere (het waren), soo dree (zodra), deervan
(daarvan), 2 × deer (daar), 'tseet (het zaad), 2 × leete(laten). De schrijver van het
pamflet houdt het gebruik van de volkstaal helaas niet consequent vol, zodat er in
een groot deel van de tekst niets meer van dialect te bekennen is. Maar een bewijs,
dat de man zijn tongval zelf onzuiver sprak is dat allerminst: de inspanning zal hem
te groot geworden zijn; ook thans verzekeren de beste dialectsprekers, dat het hun
zo grote moeite kost hun dialect te schrijven. De ee-vormen bewijzen in dit geval
m.i. de zuiverheid van het eigen dialect van den auteur, daar ze, zoals men ziet,
uitsluitend gebruikt worden voor woorden met lange â. Als de schrijver er maar een
slag naar geslagen had, zou men allicht ook eens een vergissing vinden.
De vraag dient natuurlijk gesteld te worden, of de auteur wel werkelijk een
Gouwenaar geweest is. Het kan zeer goed ook een Noordhollander geweest zijn,
die toevallig Gouwenaars sprekend heeft ingevoerd. De uitdrukking ‘Goudse
Veer-Luy’

1)
2)

In ‘Niederdeutsche Studien, Festschrift für Conrad Borchling’, blz. 338-366.
Besproken door M.M. Kleerkooper in Taal en Letteren 1902, blz. 76 v. Door mij is geraadpleegd
het ex. uit de Bibliotheca Thysiana.
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kan trouwens nog dubbelzinnig zijn. Bedoelt de schrijver Gouwenaars van afkomst
of kunnen het ook veerlui òp Gouda, maar in werkelijkheid geboren Amsterdammers
zijn? Wanneer ‘Jaep’ spreekt van ‘hier op de Gouse stayger’ lijkt het me niet
twijfelachtig, dat met ‘hier’ Amsterdam gemeend is. Maar anderzijds pleit enigszins
voor het Zuidhollands karakter de vorm heyt voor ‘heeft’, die men over 't algemeen
mag beschouwen als een vrij goed schibboleth voor de niet-Noord-hollandse
kluchten. Indien het werkelijk vaststond, dat deze samenspraak het Goudse dialect
weergeeft, zou het zo goed als zeker zijn, dat ook de Zuidhollandse volkstaal
oorspronkelijk ingvaeoons gekleurd geweest is. Staat men echter skeptisch tegenover
een ‘Goudse’ localisering, dan zal men toch niet achteloos aan deze samenspraak
voorbij mogen gaan, maar de bovengenoemde taalvormen mogen beschouwen als
de

een nieuw bewijs voor de veronderstelling, dar er in de 17 eeuw een schipperstaal
met ingvaeoonse eigenaardigheden heeft bestaan, waarvan zich o.a. het maritieme
de

gedeelte van de Amsterdamse bevolking tot in de 18 eeuw heeft bediend.
Uit onze rijke pamflettenverzamelingen is dunkt me nog heel wat aanvullend
materiaal te halen, dat van belang kan zijn voor de reconstructie van onze
de

17 -eeuwse dialecten. Voor een doctorandus met de nodige volharding ligt hier
een mooie taak.
KLOEKE.

Doe als vrouwelijk pronomen
In Onze Taaltuin III, blz. 289-292 geeft Van Ginneken voor het zuiden van ons land
een welkome aanvulling van mijn vroegere mededelingen omtrent ‘hartelijkheids’en sexuele differentiatie bij de noordoostelijke pronomina doe en ie. Behalve in
D r e n t e en T w e n t e [en G r o e n l o en W i n -

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

84
t e r s w i j k , door v.G. over het hoofd gezien, zie Teuthonista II, blz. 90] blijkt deze
eigenaardige differentiatie nu ook nog in een vijfde enclave, nl. W e e r t , voor te
komen.
Ten opzichte van de beoordeling van het verschijnsel ontsluit v.G. echter een
open deur met zijn bestrijding, waarvan ik de aanhef citeer: ‘Kloeke ziet hierin slechts
een min of meer toevallig gebeuren: “in een niemandsland tusschen twee strijdende
partijen beklemd”, maar mij komt dit ongelooflijk voor’ (blz. 291). Ik voeg er dadelijk
aan toe: mij eveneens, gelijk reeds uit Tschr. XXXIX, blz. 273 blijkt. Van een
‘nieuwigheid uit louter toeval’ is daar immers geen sprake, precies het tegendeel.
De woorden in Onze Taaltuin zijn helaas een sombere illustratie van v.G.'s, juist
24 blz. tevoren neergeschreven, pessimistisch oordeel, dat misverstand ‘véél véél
1)
vaker voorkomt, dan men gewoonlijk denkt’ . Mocht dat wat ik t.a.p. werkelijk heb
geschreven soms nòg niet duidelijk genoeg zijn, dan leze men Teuthonista II (1926),
blz. 90: ‘Wer Dialektkarten zu lesen gelernt hat, weiss, dass wir hier o h n e Z w e i f e l
e i n a l t e s R e l i k t v o r u n s h a b e n , das sich zwischen zwei kämpfenden
Grossmächten sozusagen auf “Niemandsland” hat erhalten können’.
KLOEKE.

1)

Op blz. 267 van Onze Taaltuin III schat v.G. nl.: ‘dat slechts 25% van alle taaluitingen volkomen
in heel haar inhoud door den bedoelden hoorder worden verstaan; en dat 25% van alle
taaluitingen ter wereld door den toegesprokene geheel en al niet verstaan of glad worden
misverstaan; terwijl de 50 overblijvende percenten daartusschenin: op en neder slingeren’.
Anderzijds valt er m.i. toch ook wel iets te zeggen voor onze volksopvatting, dat een goed
verstaander maar een half woord nodig heeft.
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Pieper = ‘aardappel’
Het woord pieper, volgens Wb. XII, 1550 gebruikt ‘waarschijnlijk voor jonge, kleine
aardappelen’, zal wel niet met piepjong in verband gebracht mogen worden (Van
2

Ginneken en Endepols, De Regenboogkleuren in de tekst bij Grootaers'
‘aardappel’-kaart, blz. 4-5), maar met piepen ‘boven een heet vuur gaar maken,
braden of bakken.... inzonderheid van appels, kastanjes en andere vruchten, die in
de schil op een kool vuur of in de heete asch worden gelegd en zoo gaar worden
gemaakt’ (Wb. XII, 1545). Vgl. Boekenoogen, 746: piepappel, gepiepte aardappelen
en Wb. XII, 1550: pieper ‘gewestelijk (b.v. te Leiden) voor broodjes die door de
broodslijters niet zijn verkocht en die zij dan in de fabriek terugbrengen om ze in
den oven weer even te doen opbakken, zoodat ze nog voor versch kunnen worden
verkocht’.
Naar de heer B. v.d. Berg, litt. docts., mij mededeelt, worden aardappels, die
geschikt zijn om ‘gepiept’ te worden, in 's Gravendeel seuters genoemd. Vgl. Van
de Water, blz. 115: ‘opseutərə, ww. In vet braden. As mənən mins thuiskomt, za'k
wa ērəpəl vur əm opseutərə, dan héet ie zənən slingər. - Oud-Beierl., waar ook
seutəre, snerkend of sissend smelten voorkomt; Zuid-Limb. zeuteren, zachtjes
koken; Wvla. seuteren, zachtjes en pruttelend stoven; zie ook De Jager op sudderen,
opsudderen, snerkend laten koken’.
De seuters worden te 's Gravendeel bestrooid met zout en peper en dan met schil
en al in reuzel gebraden. Kleine aardappelen zijn bijzonder ‘mundgerecht’, omdat
ze met één hap in de mond gestoken kunnen worden.
Dat men juist kleine aardappelen uitzoekt voor het ‘piepen’, zal dunkt me mede
verklaard moeten worden door de omstandigheid, dat het schillen ervan omslachtig
en oneconomisch is.
KLOEKE.
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Een merkwaardig geval van plagiaat
Over den omvang van de naschrijverij onder de dichters van sommige tijdperken
kan een medewerker van het Woordenboek zich geen illusies maken. Telkens weer
ziet hij, hoe beelden, epitheta, treffende rijmen, vooral van Vondel, maar ook wel
van Hooft en van mindere goden, uit den treure herhaald worden. Desondanks komt
hij een enkele maal nog wel eens voor een verrassing te staan. Want wie zou denken,
als de Schoolmeester over het paard dicht:
je neemt hem 's Zondags in de narrensleê
Of in 't speelwagentjen met de famielje mee,

dat dan ook hij leentje-buur is gaan spelen bij Vondel? Toch is het onmiskenbaar:
ste

de CXXI

fabel uit de Warande der Dieren begint met de regels:

Een fier Deens Peertjen most zomwijlen eens braveeren
Met 't narrensleetjen, en speelwaghentjen zijns heeren.

Het komt mij voor, dat wij in dit vrij onschuldig plagiaat wel iets meer mogen zien
dan een bloote curiositeit. Dat het ons een blik geeft op de werkwijze van den
Schoolmeester. Al te licht zijn wij geneigd te denken, dat hij zijn gedichten losweg
neerschreef, ten naaste bij improviseerde, dat het in elk geval invallen waren. Dat
blijkt nu wel heel anders te zijn. Wij kunnen moeilijk aannemen dat de Schoolmeester
zoo'n ijverig lezer van de Warande der Dieren was, dat bovengenoemde regels hem
door het hoofd speelden. Neen, hij is blijkbaar gaan zoeken. Zoeken waar hij iets
bruikbaars over het paard kon vinden. En het is dan alweer niet waarschijnlijk, dat
hij alleen in dit eene geval zoo te werk ging. Zoo krijgt de vlotte grappenmaker de
trekken van een moeizaam werker!
J.A.N. KNUTTEL

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

87

Gans en goes
Bij het artikel van M. Schönfeld in Ts. 53, 299 vgg. over het ingwaeonisme goes
kan wellicht het volgende als aanvulling dienen. De naam van de Zeeuwse stad
Goes is sedert enige eeuwen met goes, dat gans betekent, in verband gebracht.
Ook het stadswapen, zoals men het bv. vindt afgebeeld bij Boxhorn, Chroniick van
Zeelandt, I, 382 (1644), bevat de afbeelding van een gans. Genoemde kroniek is
de omwerking van een oudere getiteld Dye Cronycke van Zeelandt, geschreven
door Jan Reygersberch en uitgegeven te Antwerpen in 1551. Deze Jan Reygersberch
van Cortgene, zoals hij zichzelf in zijn voorrede noemt (die voorrede is gedateerd:
Veere, 15 Sept. 1550), zegt over de etymologie van Goes het volgende: ‘Die
cronycken van Hollandt die altyt annex den cronycken van Zeelandt geweest hebben
en maken geen mencie sonderlinghe van den oorspronc der stede vand' Goes. Mer
die zommige scriven dattet een beecke ofte schor plach te zyn ende daerom plegensi
veel gansen en beesten te houden die men aldaer vetmakende en mestende was’.
1)
Boxhorn staat zeer kritisch tegenover Reygersberch . Hij zegt t.a.p.: ‘De herkomste
van de naem (nl. Goes) is twistich. Het tot noch toe aenghenomen ghevoelen is,
dat ter plaetse, daer sy nu gheleghen is, eertijdts een schor was, waer op haer vele
gansen lieten vinden. Goes noemde men een ganse in de overleden Duytsche tale.
Uyt dit gevoelen is oock uytgebroeit een gans, die noch in het wapen van deze Stadt
is te vinden. Dus ginck men aen in die oude eeuwe......

1)

En volkomen terecht. Dr. A. Beets merkt op, dat ten eerste de plaats ‘de Goes’ heet (vgl. de
familienaam Van der Goes), wat op een water of een stuk land wijst, en dat ten tweede de
plaatselijke spreekvorm gōĕs is, met open gerekte o, niet met gesloten oe.
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Om dat ter Goes een gans in het wapen heeft, volght niet, dat van eene
versamelinghe ende menichte van gansen hier ontrent haer naem heeft ontfanghen;
maer het volght wel, dat de gans in het wapen ghevloghen is, om dat goes oock
een ganse beteyckent. Wes mijn ghevoelen belangt, ick houde het daervoor, dat,
alsoo goes in de overoude Deensche ende Nederduytsche tale beteyckent, een
gantsch-welighe, vruchtbare aerde; dese Stadt, als in eene soodanighe landouvve
gheleghen, haer naem daer van heeft verkreghen’.
In latere verzamelwerken als de Tegenwoordige Staat (dl. XX, 9) en het
Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (dl. IV, 617) vindt men deze
etymologische bespiegelingen van Boxhorn terug, telkens ook met de uitdrukkelijke
vermelding dat goes vroeger gans betekende. Aangezien dit alles op Boxhorn
teruggaat, heeft alleen zijn mededeling waarde.
Nu is het opmerkelijk, dat de Zeeuw Reygersberch het niet nodig vindt om
uitdrukkelijk vast te stellen dat goes gans betekent. Van de ‘oorspronc der stede
vand' Goes’ springt hij zonder overgang over op de mededeling ‘dattet een beecke
ofte schor plach te zyn ende daerom plegensi veel gansen en beesten te houden’.
Hieruit volgt m.i. dat voor hem en zijn Zeeuwse lezers goes in de betekenis van
gans een heel gewoon woord was.
Bij Boxhorn staat de zaak anders. Hij is volgens het Nieuw Ned. Biogr.
Woordenboek geboren te Bergen op Zoom in 1612, in 1618 naar Breda en in 1625
naar Leiden verhuisd, waar hij in 1626 als student werd ingeschreven en tot zijn
dood in 1653 woonde. Boxhorn constateert in 1644 uitdrukkelijk, dat goes tot de
‘overleden Duytsche tale’ behoort. Voor hem, Zuid-Hollander, was dus een eeuw
na Reygersberch, goes een zeer ongewoon, verouderd woord geworden en hij kon
de etymologie van R. niet overnemen zonder nadere explicatie.
K. HEEROMA
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Reinaert-studiën.
(Vervolg van blz. 52).

5. Jufroet of G(i)eli(j)s? - Bedevaart of kruistocht.
Na de plaatsnamen enkele, vooral voor de t i j d s bepaling misschien gewichtige
p e r s o o n s n amen. Een der opstellen van Dr. Stracke handelt over ‘Meester Jufroet
1)
in den Reinaert’ . Welke historische persoon kan met dezen ‘magister’ Jufroet 2)
aldus volgens hs. A × F: Gelijs -, van wien in vs. 2954-72 sprake is, bedoeld zijn?
Dr. S. geeft nu eene breede theologische uiteenzetting van den ‘casus’. Reinaert,
getroffen door den pauselijken ban, is een ‘vitandus’, wien in 't openbaar geen
sacrament toegediend, en die (buiten stervensnood) door geen priester van dien
ban ontheven kan worden. Koning Nobel begaat dus een ergen flater, wanneer hij
aan een ‘magister’ de kettersche meening toeschrijft, dat een gewone leek zich
z e l f , zonder den bijstand en de ‘sleutelmacht’ (de ‘potestas clavium’, t.w. van den
hemel) van een daartoe bevoegden geestelijke, uit den pauselijken ban zou kunnen
ontslaan, a l l e e n door de zelfstandige, eigenmachtige vervulling der drie
3)
voorwaarden voor de absolutie’ : berouw (‘wildi aercheit al begheven’), belijdenis
(‘te biechten gaen’) en boete (‘penitencie ontfaen’, d.i. aanvaarden), en wel een der
4)
zwaarste boeten: eene bedevaart ‘over see’, naar het Heilige Land . Door eene
dergelijke ketterij - die

1)
2)

3)
4)

Tschr. XLIII (1924) 145-60.
Volledigheidshalve herinner ik hier ook aan den door B. Hettema (blz. 76 zijner
‘Aantekeningen’) vermelden ‘Godefridus, canonicus Tornacensis’, in 1235 ‘magister (scolarum’)
te Gent; van wien verder niets bekend schijnt. Er zijn toen in Vlaanderen allicht vele ‘magistri
G.’ geweest! Zie b.v. Pirenne, Gesch. v. België I 323 < G. Paris, La poésie du moyen-âge II
25-6.
Strikt genomen, staat er in 2966-72 niet uitdrukkelijk dat een l e e k dit z o n d e r priesterlijken
bijstand kan doen; maar in ‘wel hem selven’, zonder meer, ligt dit toch opgesloten.
Zie ben., blz. 94, noot 5.
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den Latijnschen vertaler Balduinus, zelf geestelijke, dan ook eene uitweiding, vol
1)
2)
ergernis, over de aanmatiging der ‘primates’ in de pen geeft (L 1486-9) - legt de
koning zijne onkunde en onbevoegdheid om over geestelijke zaken mee te spreken
bloot en maakt hij zich belachelijk.
Deze ‘meester Jufroet’ - altoos naar de door S. aanvaarde lezing van A - moet
3)
toentertijd in Vlaanderen welbekend geweest zijn als een man van gezag , doch
met zekere overhelling naar kettersche of althans uiterst vrijzinnige denkbeelden
en opvattingen, die koning Nobel aanleiding konden geven om hem een zoo ergerlijke
uitlating aan te wrijven. Op zoek naar een aan deze eischen beantwoordenden
4)
historischen persoon heeft reeds Grimm, RF. CLIX, gewezen op Goffridus
Andegavensis (van Angers, in Anjou), later Vindociniensis (van Vendôme), uit de
de

eerste tientallen jaren der 12 eeuw; in wiens geschriften hij echter vergeefs naar
een dergelijke uiting heeft gezocht. Stracke's nader onderzoek heeft nu aangetoond
dat deze ‘prelaat’, geboren omstreeks 1170, gestorven in 1182, Benedictijner-abt
te Angers, later ook kardinaal, een destijds vermaard man was, in de theologie en
het kerkrecht wel ervaren, in den investituurstrijd aan der pausen zijde staande,
doch hunne toegevendheid tegenover de wereldlijke overheid lakende (misschien
de vinder van het beroemde beeld der twee zwaarden: het geestelijke en het
wereldlijke); in zijn tijd allicht ook buiten Frankrijk beroemd, doch eveneens befaamd
als verdediger van enkele stoute, min of meer kettersche of althans

1)
2)
3)

4)

D.i. hier: wereldlijke vorsten (verg. L 1488), elders meest altijd: bisschoppen en andere hooge
geestelijken (prelaten?); zie Ducange V 440 en verg. L1468.
Zie verder over deze averechtsche uitbreiding van L Stracke, a.w. 149-50.
Over de groote rubriek (roode beginletter) - alleen in hs. A: zie Cc. 149 - bij dezen regel (2965
= A 2955), ten teeken van de aanhaling eener autoriteit, zie Greidanus, Interpunctie 165, noot
4.
Over den door S., a.w. 152-3, besproken, kennelijk Romaanschen naamsvorm J(o)uf(f)roet
(-oot enz.) < ofr. Jo(u)ffroi(t), Geoffroi(t) enz., mlat. Go(de)fredus, Jofredus, -fridus enz. <
germ. *Gode-frid > vl.-mnl. Godevaert (waarnaast, naar 't Hd., mnl.-nnl. Godfried) zie Cc.
o

o

326, alsmede Juffreit (Okb. HZ. II, n . 827, a . 1292), en verg. Lamfreit naast Lamfroi(t) (Td.
200, Cc. 113, Tschr. LIII 72) en Verdam op Conroot en Conreit.
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bedenkelijke stellingen, o.a. juist op 't stuk der biecht, waarin hij b.v. waarschuwt
tegen een al te streng optreden der geestelijke macht tegenover de zondaars. Doch
dat deze man - die, hoezeer toegefelijk voor de zondaars, toch eerst en vooral
verdediger der pauselijke macht tegenover de keizerlijke was - zelf deze hem door
Nobel toegedichte ketterij beleden, en tevens des pausen beste wapen, den ban,
in de hand van een h o f k apelaan of, erger, van een met den banvloek beladen
zondaar, gelegd zou hebben acht S. nauwelijks denkbaar. Doch wel schijnt het hem
mogelijk dat de dichter (Willem) hier Nobel op zijne (Jufroets) rekening laat schrijven
wat diens leermeester Guillelmus, blijkens een brief van den leerling (Goffredus
Andegavensis), geleerd heeft, t.w.: dat een oprecht berouw en verzaking van zonden
in vele gevallen (met uitzondering alleen van vier voorname zonden) voldoende
zouden zijn om zich zelf, zonder de ‘interventio potestatis clavium’, van die zonden,
1)
en dus ook van de daarvoor opgelegde kerkelijke straffen te ontslaan . Wel is die
leerling Goffredus zelf herhaaldelijk tegen deze ketterij opgekomen; doch een
dilettanttheoloog als koning Nobel mocht - naar 's dichters ironisch (misschien wel
venijnig: zie ben., blz. 103-5) welbehagen - leermeester en leerling dooreenhaspelen,
op dezes rekening schrijven wat gene (niet eens in dezen zéér ruimen zin) verkondigd
had; alles tot meerder vermaak der middeleeuwsche, min of meer deskundige,
hoorders over 's konings o n d e s k undigheid (en misschien ook over 's magisters
ketterij).
Met deze toespeling op een toen bekend historisch persoon ware nu ook, volgens
Dr. Stracke, weer een steun verkregen voor de eene eeuw vervroegde tijdsbepaling
van (den oorspronkelijken) Reinaert I: een terminus a n t e quem! Immers Stracke's
betoog, dat deze ‘meester Jufroet... ons niet (wordt) voorgesteld als een sinds lang
gestorven geleerde, maar als... een alom nog bekende persoonlijkheid’, en dat
derhalve ‘dit ge-

1)

Zie dit alles nader betoogd in Tschr. XLIII 153-6 en Versl. Vl. Acad. 1928, 584, noot.
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de

deelte van den Reinaert in de tweede helft der 12 eeuw geschreven (is), ... toen...
meester Jufroet in kerkelijke kringen althans, waartoe trouwens de dichter behoorde,
de faam nog genoot, die hem voor vergetelheid moest vrijwaren’ (a.w., blz. 157):
dit alles klinkt inderdaad niet onaannemelijk. Toch schijnt mij de bewering, dat, ware
dit gedeelte omstreeks 1250 of 1260 ontstaan, er hier ‘voorzeker’ geen woord meer
over meester Jufroet gerept zou zijn, en dat de herinnering aan den investituurstrijd
dan niet opgefrischt zou zijn (t.a.p.), wel te stellig, te boud, slechts een loutere
gissing, op zijn best niet onmogelijk te heeten. En mag men in het enkele gewag
van den pauselijken ban aanstonds een ‘herinnering’ aan den toch slechts in
verwijderd verband daarmede staanden investituurstrijd zien?
Deze (latere) ‘vergetelheid’ van meester Jufroet blijkt, naar S.'s meening, ook uit
zijne vervanging in hs. F (of diens voorschrift) van R. I door Gelijs > Gelis in het (ook
hier weer met F samengaande) hs. B van den veertiendeeuwschen R. II, Gelijs in P
(Goudsche druk van 1479; Delftsche druk van 1485: dielis, d.i. djélis?). Jufroet
immers is een bekend persoon gebleken, die hier in den samenhang past, en dus,
nu dit met Gelijs n i e t 't geval is, zeker wel de oorspronkelijk door den dichter
bedoelde persoon zal zijn. Waarbij echter (voeg ik hieraan toe) toch het voorbehoud
dient gemaakt: z o o l a n g nog geen eveneens passende Gelijs gevonden is; hetgeen
aan S. tot dusverre niet gelukt is. Wel heeft J.F. Willems, XXX, 119-20, reeds
gewezen op Aegidius a Lessinia (d.i. van Lessen, beoosten Ronse, prov.
de

Henegouwen), een bekenden Dominikaan, gestorven in de eerste jaren der 14
eeuw; in wiens theologische werken Dr. Stracke echter niets gevonden heeft, dat
hem bijzondere aanspraak zou geven op deze plaatsvervulling (a.w. 159-60). Dit is
trouwens, naar S. zelf opmerkt, niet strikt vereischt, daar de ‘scriver’ van F (of van
het voorschrift van F en B) ook wel zonder bijzondere aanleiding den naam van een
in z i j n tijd algemeen bekenden geestelijke in de plaats van Jufroet gesteld kan
hebben; al dient anderzijds
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erkend dat zulk een lasterlijke toeschrijving toch een bedenkelijke, voor den dader
wellicht gevaarlijke daad mocht heeten.
Eenige jaren na Dr. Stracke's vertoog over Mr. Jufroet heeft nu echter Mr. L. Willems
ook op dit punt van den Reinaert zijne aandacht gevestigd, en een pleidooi, tot
1)
dusverre slechts bekend uit het verslag eener voordracht , gehouden ter verdediging
der aanspraken van ‘meester Gielis’ op de oude, oorspronkelijke plaats in R.I. Voor
een nieuwen, door den paus in 1236, ter vernieuwing der verflauwde geestdrift,
uitgeroepen kruistocht lieten zich, om aan de justitie te ontsnappen, allerlei
vogelvrijverklaarden, bandieten en roovers, inschrijven; tegen welke inlijving van
misdadigers het concilie van Tours in 1237 eene ‘schikking’ wist te treffen. Hierop
zou deze passage zinspelen: bedoeld zou zijn een poging van den boef Reinaert
om op deze wijze, door deelneming aan een kruistocht, te ontsnappen aan de straf
voor zijne misdaden. Het in vs. 2971 genoemde ‘over see varen’ zou hier dus niet
beteekenen: ter b e d e v a a r t (naar Jeruzalem), maar, veel sterker: ten k r u i s t o c h t
(naar het Heilige Land) gaan; als ook duidelijk zou blijken uit Balduinus' vertaling
(1470-1) van R. I 2971-2: ‘Si c r u c e s i g n a t u r terram transgressus ad almam,
Omnia donantur, sordeque liber erit’. En met den in vs. 2965, naar F en B, genoemden
‘meester Gielis’ (Gelijs, Gelis enz.) - volgens W. de juiste, oorspronkelijke lezing de

zou dan bedoeld zijn: (Johannes) Aegidius (of ‘Gillis’), in de laatste helft der 12
eeuw te Zieriksee geboren (vandaar ook ‘Zirizaeus’, uit Z.), monnik in de
Praemonstratenser-abdij van Middelburg (Zeeland), later plebaan te
St.-Pieters-Leeuw (in Zuid-Brabant, vandaar ook ‘Van der Leeuw’), die een belangrijk
aandeel nam aan den kruistocht van 1217-9, in 1219 uit Egypte over de verovering
van Damiate schreef, na zijn thuis-

1)

Versl. Vl. Acad. 1928, 533-4 (alwaar, blz. 532, r. 4 v.o. iplv. ‘te Winkel’ dient gelezen: ‘Franck’,
en Kloeke's instemming wel nadere aanwijzing vereischt).
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1)

komst abt te Middelburg werd (1226-30) en in 1237 stierf .
Op grond nu dezer toespeling op gebeurtenissen omstreeks 1237, en ook in
verband met zijne opvatting van den persoon van den deken Herman (zie ben, blz.
99, noot 3), meent Willems dan verder de vervaardiging van R. I kort na genoemd
jaar, omstreeks 1240, te mogen stellen: ongeveer een k w a r t e e u w v r o e g e r
dan men tot dusverre meende, maar toch wel d r i e k w a r t e e u w l a t e r dan de
heeren Stracke en Van Mierlo gelooven, die onzen Reinaert I in de tweede helft der
de

12

eeuw geschreven achten.

Tegenover Willems' gissing heeft nu weer Dr. Van Mierlo in een opstel ‘Beevaart of
2)
kruistocht’ Stracke's handhaving van ‘meester Jufroet’, als den in den Reinaert
oorspronkelijk bedoelden en genoemden persoon, beaamd en met nog andere,
historische en theologische gronden ondersteund. Hij betoogt, m.i. te recht, dat er
3)
in R. I niets is, dat aan eene deelneming van R. aan een k r u i s t o c h t zou kunnen
doen denken; er is alleen en uitsluitend sprake van eene b e d e v a a r t , eene
‘pelgrimage’. Want over see varen (2971) wordt geenszins alleen en uitsluitend van
een kruistocht gezegd, maar is ten minste even gewoon in toepassing op eene door
de Kerk, ter penitencie, opgelegde bedevaart over d e zee (d.i. daar en toen
4)
bepaaldelijk: de Middellandsche zee) naar het Heilige Land , het ‘lant van oversee’
5)
6)
(fr. pays d'outremer) ; het staat gelijk met mlat. transmarinare , hetzij als ‘coopman’,
hetzij op eene ‘reise’ (krijgstocht), of wel - de derde, maar

1)
2)

3)
4)
5)
6)

ste

Zie over hem nader Delprat, in Bijdr. v. vad. gesch., 1 reeks, V 75-89.
Versl. Vl. Acad. 1929, 13-31; in ‘Reinaerdiana IV’ (welk cijfer IV niet klopt met de t w e e
voorafgaande: Versl. 1927, 1071-1118; 1928, 567-90); zie ook reeds 1928, 584-6 (in
laatstgenoemd, zeker als III geteld opstel: 567-90).
Die trouwens m.i. ook ietwat grotesk zou aandoen, buiten het kader van 't stuk valt.
Verg. over (die) berghe = fr. oultre mont, lat. ultra montes, t.w. de Alpen; zie Verdam V 2069-70,
2232, 2263.
De drie ‘peregrinationes majores’ waren die naar St.-Jacob (Jago) in Spanje, naar Rome en
naar Jeruzalem; zie V. Mierlo, a.w. 41.
Zie V. Mierlo, Versl. Vl. Acad. 1929 (Reinaerdiana V) 41-2, en verg. transalpinare, b.v. in
Maerlant's grafschrift (Tschr. XXXI 174, XXXVIII 291-2); en verder Ducange.
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ook wel laatste soort van ‘reizigers’ in de middeleeuwen, toen er van ‘toeristen’ nog
geen sprake was! - als pelgrim.
Maar in Balduinus' bovenaangehaalde Latijnsche v e r t a l i n g zou met dat ‘Si
cruce signatur’ toch wel degelijk op een kruistocht gedoeld zijn; niet alleen volgens
Willems, doch ook volgens Van Mierlo, die, h i e r met W. overeenstemmende, er
nog aan toevoegt dat ook in den Ofr. Renart I - door V.M. tijdens 't schrijven dezer
verhandeling nog beschouwd als vertaald of bewerkt naar Aernouts Mnl. origineel,
1)
voorzien van een onbeholpen slot - wel van een kruistocht sprake is, blijkens vs.
1387-90: ‘Or voil venir a repentance El non de seinte penitence Voeil la crois prendre
por aler La merci deu outre la mer’. Welk ‘kruis nemen’ dan overeenstemt met het
‘cruce signatur’ van L; terwijl later (1511-24) Renart zijn kruis den koning achterna
2)
werpt met een hoonenden afscheidsgroet van ‘Coradins’ of ‘Noradins’ .
Hoewel nu deze laatste naam (van een sultan) wel aan een kruistocht schijnt te
herinneren, meen ik toch dat ook de uitdrukkingen prendre crois en cruce signatur
niet noodwendig dáárop doelen, evengoed op eene gewone bedevaart betrekking
3)
kunnen hebben . Immers vooreerst zegt Renart in de laatstbedoelde passage zelf:
‘Par moi qui sui bons p e l e r i n s ’ (1522) en spreekt hij ook alleen van ‘repentance’
en ‘penitence’ (verg. boven, blz. 89). Bovendien blijkt, zooals V.M. zelf opmerkt (blz.
24), uit eene aanhaling bij Ducange i.v. peregrinatio duidelijk dat ook gewone
bedevaartgangers zich wel, op hun kleed, met een teeken plachten uit te monsteren;
welk ‘signum’ toch zeker, althans bij eene bedevaart naar Jeruzalem, een opgenaaid
4)
kruis geweest zal zijn : het roode Jeruzalemkruis,

1)
2)

Zie Tschr. LIII 33-78.
Verg. over de keus tusschen deze twee namen (van gewicht ook voor de dagteekening der

3)

1 Ofr. branche) Martin, Observ. 14 en Foulet, Le Roman de Renard 107, noot 1.
Zie ook, vooral, bij Verdam III 2154 verschillende plaatsen, waar het ‘cruce’ als zichtbaar

ste

2

4)

teeken zoowel voor pelgrims als voor kruisvaarders genoemd wordt; alsmede Ducange VI
248c: ‘signare: signum crucis a d p e r e g r i n a t i o n e s v e l expeditiones Hierosolymitanas
vestibus assuere’.
Over aard, doel, kleedij, ook ontaarding enz. der middeleeuwsche pelgrimages zie o.a.
Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimage enz., ed. Ruys, 1-9; Everaert XXXI, Ducange i.v.
peregrinatio en passadium, en V. Mierlo, t.a.p.
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dat men immers ook afgebeeld ziet op de kleedij van vele der door Jan van Scorel
afgebeelde Jeruzalemvaarders (als door den ‘pelgrim’ Reinaert geparodiëerd
1)
worden) . M.i. behoeven dus ook die Fransche en Latijnsche plaatsen niet
noodwendig op een kruistocht te doelen, kunnen zij evengoed op eene bedevaart
2)
betrekking hebben . Hier zou ik dus eer Van Mierlo bijvallen dan Willems, wien ik
zelfs nauwelijks zooveel durf toegeven als V.M. met betrekking tot Renart en
Reinardus Vulpes doet.
Trouwens, al ware W.' meening omtrent de beteekenis van over see varen (kruis-,
niet bedevaart) juist, dan bleef nog het voornaamste bezwaar: dat hij evenmin
eenigen grond gevonden en aangewezen heeft om dezen zijnen Aegidius (= Gielijs)
van der Leeuw uit Zieriksee te bezwaren met de verdenking eener zoo kettersche
uitlating, gelijk Dr. Stracke dit ten aanzien van Goffredus Andegavensis wèl heeft
3)
vermocht . En zulk eene uitlating - waarmede 's mans deelneming aan en schrijven
over een kruisvaart natuurlijk niets te maken heeft - is ten slotte datgene, waarop 't
hier alleen of althans in de eerste plaats aankomt.
Aan zijne opvatting van R.'s ‘over see varen’ als eene bedevaart ontleent V.M.
de

nu echter ook weer een argument voor de vervroeging van R. I (ook B). In de 12
de

de

eeuw, de eeuw der 2 en 3 kruistochten, waren ook de bedevaarten naar het
Heilige Land veelvuldig; doch nadat Jeruzalem voor 't eerst in 1187 en, na een korte
poos van herwinning (van 1229 tot 1239), opnieuw door de Saracenen veroverd en
in 1244 voorgoed in hunne handen gevallen was, was een bedevaart langen tijd z.i.
zoogoed als onmogelijk. ‘Uit zulke toestanden

1)
2)

3)

Evenzoo Ren. I 1418: ‘la crois est en l'espaule destre’. Maar hier schijnt 't geen teeken op
het kleed, maar een los (houten?) kruis, dat hij later wegwerpt (1511).
‘In het Fransch schijnen beide motieven van beevaart en kruistocht dooreen te loopen’ zegt
V.M. (blz. 24); aldus kennelijk de toespeling op Noradin (Noureddin) met zijne opvatting als
bedevaart willende overeenbrengen.
Zie boven, blz. 90-1.
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blijkt dan opnieuw dat R. I b gedicht schijnt te zijn in den tijd, toen zulke beevaarten
de

1)

nog gebruikelijk waren ..., vóór het einde der XII

eeuw liefst; in alle geval ook
ste

2)

weer vóór 1240-5’ : wellicht dus kort na de (in 1179 reeds bestaande 1

Ofr. br.

de

(Ren. I). En ook vóór de controversen in den aanvang der 13 eeuw over de
deelneming van ongewenschte personen aan de kruistochten; waarvan Willem, had
3)
hij ze gekend, zeker gaarne gebruik zou hebben gemaakt . Balduinus daarentegen,
omstreeks 1272 R. I vertalende, k a n (meent V.M.), aan die controversen gedachtig,
wèl op een kruisvaart gedoeld hebben.
Ik moet bekennen dat ik, hoezeer met V.M.'s opvatting als bedevaart instemmende,
al deze stoute gevolgtrekkingen niet zoo grif kan aanvaarden. Vooral het zooeven
genoemde argumentum e silentio lijkt mij ook hier, als zoo dikwijls, zwak. En zou
de

geheel Palestina in de 13 eeuw ook voor bedevaartgangers ontoegankelijk geweest
zijn? Worden ook hier toch niet uit geringe gegevens te ver strekkende gevolgen
4)
getrokken? .
5)

In een volgend opstel - te uitvoerig en te ver (van honk) voerend om hier, zelfs in
beknopten vorm, te worden samengevat - komt Dr. Van Mierlo nog eens terug op
de vervanging van ‘meester Jufroet’ uit hs. A door ‘meester Gelijs’ in de hss. F, B
enz. In den laatstgenoemde meent hij te mogen herkennen zekeren ‘magister Gilo’,
schrijver (c. 1230) van een ‘Dyalogus de VII sacramentis’: een werk, elders
6)
toegeschreven aan G u i a r d u s de Lauduno (Laudunensis, d.i. van Laon) , bisschop

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

En toen ook Mr. Jufroet nog een bekend, gezaghebbend ‘canonist’ was, (zie t.l.a.p.).
V. Mierlo, a.w. 27 (verg. 44).
A.w. 26, 31; verg. hierboven, blz. 93.
Zie trouwens het ontmoedigde slot van V.M.'s opstel (a.w. 44).
Reinaerdiana V: ‘Dyaiogus Gilonis de VII sacramentis’, in Versl. d. Vl. Ac. 1929, 31-45.
Doch ook wel aan Godefridus de Fontanis (des Fontaines of de Fontibus, ook wel Condatensis,
de Condé geheeten), Guiards voorganger op den stoel te Kamerijk (1220-37/8) (zie Cc. 326;
V. Mierlo, a.w. 36-7); welke naam dan weer zou doen denken aan Jufroel (wel te verstaan:
een anderen, lateren dan bovengenoemde Goffredus Andegavensis!).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

98
van Kamerijk (1238-47), die dus denkelijk met den eerstgenoemden Gilo is te
1)
vereenzelvigen ; welke Gilo echter anderzijds ook onder den naam A e g i d i u s
2)
Laudunensis bekend staat . Dit boek, een handboek van pastoraaltheologie - waarin
3)
o.a. ook over het ‘transmarinare’ (van p e l g r i m s ) gehandeld wordt - zal, meent
de

de

V.M., evenals zijn schrijver, in de 13 en 14 eeuw in Vlaanderen onder de ‘clerke’
welbekend geweest zijn, en deze laatste zal, zoodoende, in jongere hss. licht de
plaats hebben ingenomen van den toen en daar onbekend geworden, ouderen
(twaalfdeeuwschen) Jufroet.
Deze Gelijs = magister Gilo = Guiardus = Aegidius Laudunensis (uit het midden
de

der 13

o

eeuw) dient dus wèl onderscheiden 1 van den door J.F. Willems te berde
de

4)

o

gebrachten Aegidius v a n L e s s e n , uit het begin der 14 eeuw , en 2 van den
door L. Willems ten tooneele gevoerden kruisvaarder (Johannes) Aegidius v a n
de

5)

d e r L e e u w (uit Zieriksee) uit het begin der 13 eeuw . Drie genannen, candidaten
naar eene (min of meer ‘eervolle’) vermelding in de jongere hss. en bewerkingen
van den Reinaert!
Doch ten slotte zijn de persoon en het werk van dezen Aegidius (= G(i)elijs) of
van andere genannen, evenals die van dezen of genen Go(de)ffredus (= Jufroet),
voor ons alleen van belang, indien en voor zoover zij eenig licht kunnen werpen op
de tijdsbepaling van Reinaert I (B), of althans de in de betrokken verzen verscholen
toespeling op bepaalde historische personen of toestanden ophelderen.
Als samenvatting en uitkomst van deze, door de veelheid der opgeworpen namen
en vraagstukken ietwat verbijsterende op- en onderzoekingen zou ik als mijn indruk
- van meer

1)
2)
3)

4)
5)

V. Mierlo, a.w. 32-6.
Stracke, a.w. 159-60.
V. Mierlo, a.w. 40-2. Hier zou dus een naamsverwarring of -verwisseling in 't spel zijn: Guido
(vl. Wide, fr. Guy) en (een verwant) Guiardus × Aegidius > vl. Gielijs (enz.) en mlat. Gilo. Ook
elders worden de namen Aegidius en Gilo wel vereenzelvigd: zie Buchberger, Kirchl.
Handlexicon I 76, 1694. Zie o.a. Tschr. XXXVII 11-25, en verg. voor de verwisseling van d
en l bekende gevallen als lat. lacrimα, lingua gr. δάϰρυ, got. tuggô, sp. Madril(eno) enz.
Zie boven, blz. 92.
Zie boven, blz. 93.
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o

mag ik niet getuigen - willen vaststellen: 1 dat ‘meester Jufroet’ = Goffredus
de

Andegavensis (uit de 12 eeuw) inderdaad wel de meeste aanspraken kan doen
1)
gelden op de oorspronkelijke plaats in Reinaert I ; wiens naam dan in jongere hss.
en bewerkingen vervangen zou zijn door dien van ‘meester G(i)elijs’ = Guiardus(=
de

o

Aegidius?) Laudunensis (uit de 13 eeuw); 2 dat, al zijn, vooral bij deze
dooreenwarreling van namen of personen, niet alle argumenten even sterk en
steekhoudend, deze persoonsherkenning wel zou pleiten voor een o n t s t a a n van
de

den o o r s p r o n k e l i j k e n Reinaert I B in de tweede helft der 12

eeuw.

6. Deken Herman.
Weer een ander (het zevende) opstel van den geleerden en onvermoeiden Dr.
2)
Stracke handelt over ‘Deken Herman uit den Reynaert’ , genoemd in de verzen
2750-2. Grimm heeft reeds, RF. CLIX, twijfelend gevraagd, of zekere Herman, abt
de

van St.-Maarten te Doornik in de eerste helft der 12 eeuw, hier bedoeld kan zijn.
J.F. Willems, XXXVII, acht dit stellig 't geval; deze persoon paste trouwens wonderwel
de

in zijn betoog, dat de Reinaert in de 12 eeuw geschreven is. Martin, XVIII, maakt
daarentegen gewag van een hem door C.A. Serrure aangewezen, maar door M.t.a.p.
niet teruggevonden (aldus geheeten?) deken der scholen van St.-Phara(h)ilde te
3)
Gent omstreeks 1226 , derhalve eene eeuw jonger; hetgeen beter zou strooken
met de dateering van R. I omstreeks 1260. Buitenrust Hettema eindelijk noemt, 71,
uit Foppens, Bibl. Belg. I 472, eenen ‘Her(i)mannus monachus Benedictinus Abbatiae
St. Vincentii Laudunensis [Laon], postea Abbas

1)
2)
3)

Anders derhalve dan in mijne critische editie, waar ik, voornamelijk wegens de
overeenstemming van F met B (> P) × A, aan G(i)elijs de voorkeur gegeven heb.
Tschr. v.t.e.l. XII (1924) 251-67; XIII (1925) 18-32.
ae

Wel denkelijk dezelfde als de ‘Decanus H. S Pharaïldis’ (1216), zonder opgaaf van zegsman
vermeld door L. Willems; zie Versl. Vl. Acad. 1928, 533 (waar, evenals bij Van Mierlo, a.w.
1929, 15 toch zeker, iplv. 1236, dient gelezen 1226; immers aldus bij Martin t.a.p.
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III Monasterii S. Martini, in urbe Tornacensi, ... floruit c. 1150’, schrijver van
historische werken; kennelijk denzelfde als de door Grimm en Willems bedoelde.
Nu betoogt Dr. Stracke, welbelezen en ervaren in de middeleeuwsch-kerkelijke
literatuur en het kerkelijke recht, op uitvoerige, maar, voor zoover ik dat kan
beoordeelen, grondige wijze, dat de eerstgenoemde Herman, geb. c. 1090, van
1127 tot 1142 abt der Benedictijnerabdij van St.-Maarten te Doornik, † vóór 1150,
vaak met zijn naam- en tijdgenoot Herman, waarschijnlijk Praemonstratenser monnik
te Laon, verward is, maar evenmin als deze in den R. bedoeld kan zijn; niet omdat
hij (bij de onderstelling van het ontstaan van den R. omstreeks 1260) toen, ruim
eene eeuw later, reeds vergeten geweest zou zijn, maar omdat hij ‘monachus,
praepositus, abbas’, (regulier) was, derhalve geen ‘deken’, d.i. seculier geestelijke
geweest kan zijn. Wie kan dan bedoeld zijn? Want eene onechtverklaring en
schrapping dezer regels, als een ‘dwaas intermezzo’, alleen op grond der vervanging
of vervaging in L 1349 door ‘de iudicibus’ en der weglating van dezen naam in R. II
(B) 2744-5, acht ook S. slechts een der vele voorbeelden van Van Helten's
lichtvaardige tekstcritiek. Immers Balduinus laat zoovele andere namen van personen
en plaatsen of mogelijke toespelingen weg; hij vertaalt bovendien 2748-51
nauwkeurig, terwijl R. II 4507 en 4538 in ‘heer Herman die provisoor’, schoon
1)
bekleeder van een ander (of anders genoemd) kerkelijk ambt , toch zeker wel den
n a a m uit deze regels van I bewaren.
S. zet dan verder uiteen dat R., ‘in spaeus ban’, geëxcommuniceerd, als
medeplichtig aan de ontvluchting van een monnik (Isingrijn) uit zijn klooster Elmare
(zie 2724-36 en 1479-80, 1489, 1495), van dien ban alleen door den paus zelf
ontslagen kon worden (een ‘casus papalis’); weshalve hij, en wel ten spoedigste,
2)
naar Rome moet ‘om aflaet’ . Reeds

1)
2)

Zie over deken en proviso(o)r o.a. Spelen van de Hel, ed. Erné, blz. 67-8, 103 en het daar
aangehaalde.
Mag men, al is 't een heel ander geval, de reis van Mariken van Nieumeghen naar Rome
vergelijken?
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3 jaar geleden is hij door het seendgericht ‘te banne ghedaen’, hij moet vóór den
de

afloop van het 4 jaar te Rome zijn aflaat bekomen en, ter ‘penitencie’, zijne
bedevaart naar het Heilige Land volbracht hebben; anders wordt hij, als ‘contumax’,
opnieuw voor den kerkelijken rechterstoel geroepen en voor eeuwig veroordeeld.
Daarom wil hij dan ook op staanden voet, ‘morghin’ (2762), weg, hij is ‘haestich’
(3017) om te vertrekken, ten einde, te Rome ‘van den banne gheclaert’ (2760, 2972),
in staat van genade ‘over see te varen’ naar het Heilige Land, en ‘danen nemmermee’
(2738, 2808) te keeren, voor en aleer hij door de volbrachte boete gezuiverd is en
dus weer met eere in 's konings gezelschap mag zijn.
Over zulk eene schending der kloostergelofte kon noch de proost der
1)
Benedictijner-proosdij Elmare , noch de abt der Benedictijner-abdij St.-Pieters te
Gent (waarvan Elmare afhankelijk was), maar alleen een vol seendgericht, belegd
door den bisschop, als gemachtigde van den paus, en door dezen of zijn
plaatsvervanger (den deken) voorgezeten, recht doen. Het bisdom Doornik nu waartoe dat deel van Vlaanderen, waarin Elmare lag, althans later (zie straks),
behoorde -, sedert eeuwen met het bisdom Noyon vereenigd, was zóó groot, dat
de bisschop onmogelijk alle seendgerichten kon voorzitten, maar slechts ééns om
de vier jaar bijzondere gevallen berechtte, terwijl anders de aartsdeken hem
2)
gewoonlijk verving . Bovendien was het, naar een in 1175 door den paus bekrachtigd
oud gebruik, den Gentenaars toegestaan in kerkelijke zaken alleen voor hun eigen,
Vlaamschsprekenden, deken te pleiten, in plaats van voor den bisschop te Doornik,
waar alleen in

1)

Tusschen Aardenburg en Biervliet, in de dekenij Aardenburg van het bisdom Doornik gelegen;
zie de kaarten in Teirlinck, Topon. v.d. R. 47, en kaart 9, bl. 16 van den Geschiedk. Atlas van
Nederland.

2)

Volgens het door BH. 71 aangehaalde geschiedde dit echter pas n a d e 12

de

e e u w ! In

de

hoeverre dit strijdt met de dateering van den R. in de 12 eeuw, moet ik aan anderen ter
beslissing overlaten. Zie in 't algemeen over deze punten Fockema Andreae, Kerkelijke
Rechtspraak in Nederland in de middel. eeuwen, in Versl. d. Kon. Akad. v. Wetensch., Afd.
5

Lett. IV 73-128, inz-75-6, 78, 83-6, 87.
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't Fransch gepleit werd; vandaar ook later Belijns eisch aan den koning om hem te
‘quiten scadeloos jeghen b i s s c o p e n d e jeghen d e k e n ’ (2976-7). R. is dus ‘in
1)
vullen seende’, ‘voor den deken Hermanne’, ‘te banne ghedaen’. Waarschijnlijk
was deze deken Herman een destijds bekend persoon. Maar niet stellig en zeker
was hij de deken te Gent. Immers, daargelaten dat toch misschien ook een deken
te Doornik (zie straks) bedoeld zou kunnen zijn; de proosdij Elmare, hoewel
afhankelijk van genoemde abdij, die onder het bisdom Doornik behoorde, lag vanouds
- evenals de Vier Ambachten (Hulst, Aksel, Assenede en Boekhout), en dus ook
Hulsterloo, Criekenpit, Absdale enz. - in de dioecese Utrecht, en kwam eerst in 1246
2)
onder Doornik (waartoe het land van Waas vanouds behoorde) . Ook een
Utrechtsche deken zou dus bedoeld kunnen zijn.
3)
Dr. S. heeft echter noch te Gent , noch elders in het Doorniksche, noch ook in
de

het Utrechtsche bisdom een deken Herman uit de laatste helft der 12

of de eerste

de

helft der 13 eeuw kunnen opsporen, die hier bedoeld zou kunnen zijn; hetgeen ik
hem, met betrekking tot het Utrechtsche bisdom moet nazeggen. Hij wil hem dan
elders zoeken: onder de Praemonstratenser kloosterlingen (= Norbertijnen, Witte
Heeren), waar z.i. ook de, eveneens tot den clerus behoorende, dichter van R. I B
4)
te vinden is . Nu leefde er onder den uit deze orde voortgekomen bisschop van
5)
Terrenburcht (= lat. Teruanna, fr. Thérouanne > vl. Terwanen) Milo (1131-58),

1)

2)
3)
4)
5)

D.i. coram, of wel: praeside (zie Verdam IX 928). Dit is niet ‘wellicht beter dan door’ (zooals
Stracke, blz. 20, zegt), maar stellig het éénig juiste; niet alleen omdat toch zeker niet de
voorzitter alleen, maar de geheele ‘seend’ den aangeklaagde ‘te banne’ deed, maar ook
omdat mnl. dor(e), ter wille van, of: wegens (zie V. II 310-2) hier niet thuis hoort (dan nog eer
bi).
Zie over de grenzen der bisdommen Utrecht en Doornik en hunne aartsdiakonaten S. Muller
Hz., Kerkel. Indeeling, I 70-3.
Serrure's deken der scholen van St. Pharahilde (c. 1226) is dus ook door Dr. S. niet
teruggevonden?
Zie boven, blz. 46-7.
De o u d e Vlaamsche naam: zie b.v. Nom. geogr. Neerl. VII 119, VIII 81.
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een in dien tijd machtigen, invloedrijken kerkvorst, bevriend met graaf Dirk van den
Elzas, in zijn bisdom zekere H e r m a n n u s , in stukken van 1132-4 als diaconus
voorkomende, doch sedert 1141 d e c a n u s ; allicht, gelijk vaak in zulke gevallen,
1)
's bisschops ordebroeder en als zoodanig door hem tot zijn naasten medehelper
verheven; denkelijk omstreeks 1150 gestorven, maar in dit laatste jaar nog
medeonderteekenaar van een gewichtig stuk, waarin allei quaesties met betrekking
tot den geestelijken ban behandeld worden. Hij zal zeker wel, volgens opdracht van
zijn bisschop, banvonnissen geveld hebben, en wellicht ook buiten diens bisdom,
of althans in Vlaanderen, vooral in 't land van Waas, een bekend persoon geweest
zijn. Deze persoon zal, gist S., de ‘deken Herman’ geweest zijn, een tijdgenoot en
wellicht ook ordebroeder van den dichter van Reinaert I, ‘Arnold (of Willem)’, die
omstreeks 1175 dáárom èn van Kriekeputte èn van deken Herman gewaagde.
Hetgeen zeker alles wèl strookt met de andere gissingen van S. en V.M. en op 't
eerste gezicht niet onaannemelijk schijnt, maar... ten slotte toch eveneens een
gissing blijft!
Is het geoorloofd aan de talrijke bovenstaande gissingen, op dit gebied vol voetangels
en klemmen reeds geuit, nu mijnerzijds eene wellicht even gewaagde gissing of
o

vraag toe te voegen? Overweegt men 1 dat de proosdij Elmare, waar een valsche
boef als Reinaert ‘clusenare’ was of althans voorgaf te zijn (362-70), en waar ook,
blijkens een ander avontuur, Reinaert en Isingrijn ‘beede begheven waren’ (1479-89),
doch waaruit later de eerste den laatste hielp ontvluchten

1)

Komt Dr. S. hier niet met zich zelf in tegenspraak, wanneer hij eerst den Doornikschen abt
Herman, als zijnde regulier geestelijke, onbenoembaar acht voor het seculiere ambt van
deken, doch vlak daarna gist dat de Terwaansche diaken, later deken, 's bisschops
ordebroeder, derhalve, evenals zijn Doorniksche genan, regulier geestelijk geweest is? Wel
is mij van goeder hand verzekerd dat zoo iets in de ME. (altoos bij uitzondering) niet onmogelijk
mag heeten. Doch dan geldt S.'s wraking van den eerstgenoemde ook niet, hebben beide
‘candidaten’ evenveel kans bedoeld te zijn!
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o

1)

(2724-33) , zeker tot de orde der Benedictijnen behoorde; 2 dat ook de abdij van
St.-Quentin in Vermandois - waarmede de ‘pape van Boloys’, de rijkste in ‘al dat
lant’, met kennelijk welbehagen geschilderd als een echte ‘smulpaap’, een
‘pater-goedleven’ (1504-73), in nauwe betrekking stond - tot diezelfde orde behoorde;
o

3 dat ook met het ‘prioreit van swarten nonnen’, waar 't krioelde van vette ganzen,
2)
hoenderen, hennen en kapoenen (1692-5), denkelijk eveneens een (weelderig)
3)

o

Benedictijnessenklooster bedoeld is ; 4 dat ook ‘meester Jufroet’, wien - door
koning Nobel, achter wien de auteur dus schotvrij blijft! - kettersche leerstellingen
aangewreven worden (2965-72: zie boven, blz. 91), desgelijks een Benedictijner-abt
is geweest -, dan kan de vraag rijzen, of dit samentreffen bloot toeval is, dan of in
dit alles een venijnige bedoeling verscholen zit: t.w. de kloosters der oudste,
4)
eerwaardige, maar, blijkens de ‘reformatiën’ van Geeraard van Brogne en van
de

Cluny, reeds in de 10 eeuw hier en daar ontaarde orde der Benedictijnen te
schilderen, te brandmerken als bedorven door schijnheiligheid, verslapte
kloostertucht, ontvluchting van monniken, weelde en overdaad, ja ook ketterij! En
kan, gist men dan verder allicht, deze vraag temet nog een scherper karakter krijgen,
wanneer men daarnaast bedenkt dat de dichter, of liever: een der dichters, van den
Reinaert, naar de niet onwaarschijnlijke gissingen van Dr. Stracke, een
Praemonstreiter monnik, van de priorij Hulsterloo, was? Zou men in deze trekken
dan temet een verholen bittere satire van de jongere op de oudere kloosterorde
mogen zien? Dr. Stracke gewaagt hiervan niet, al doelt hij wel op zekere tegenstelling
tusschen de oude en de haar hier en daar vervangende jongere

1)
2)
3)
4)

de

Hierin ook eene herinnering aan de ‘Ecbasis captivi’ uit de 10 eeuw te zien gaat wellicht te
ver.
Of in deze laatste benamingen ook nog een dubbelzinnigheid en hatelijke schimp verscholen
zit (verg. Tschr. XXXVIII 154?), zij hier in 't midden gelaten.
Zie B. Hettema, Aant. 48.
Zie Pirenne, Gesch. v. België I 80 vlgg.
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1)

orde . Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. (wien ik ook voor andere inlichtingen
dank verschuldigd ben) heeft de goedheid gehad mij te wijzen op een theologischen
pennestrijd tusschen Rupertus, tot 1113 te Luik woonachtig, later abt der
Benedictijner-abdij te Deutz († 1135), en Norbertus, den stichter der
Praemonstratensenorde. Tegen dezen heeft gene, in zijne ‘Altercatio clerici et
monachi’, het recht van een monnik om te prediken verdedigd; en tegen denzelfden
Norbertus, die een volzin uit Rupertus' ‘De divinis officiis’ had veroordeeld, heeft
2)
deze zich gekeerd in zijn ‘In regulam S. Benedicti (1125) . Bedenkt men verder dat
Norbertus de clerici tot hun plicht geroepen heeft, waardoor hij ook met de monniken
der oude orde in conflict is geraakt, dat hij in 1124-6 te Antwerpen tegen den ketter
Tanchelm (een Zeeuw) gewerkt heeft, en dat zijne orde ook in de jaren 1128-30
kloosters heeft gesticht in Grimbergen, Park (bij Leuven), Averbode en Tongerloo
(in Brabant), dan schijnt het - meent Dr. K. - welhaast zeker dat Rupertus' bestrijding
van Norbertus ook in Vlaanderen wel bekend geweest en door anderen, inzonderheid
Benedictijnen, voortgezet is. Zouden wij dus in de genoemde plaatsen van den
Reinaert verholen schimpscheuten van een Praemonstreitermonnik op de
Benedictijnen, naklanken van dit theologisch twistgeschrijf, mogen hooren? Of... is
dit alles ten slotte toch niets dan vèrgezochte, fantastische ‘inlegkunde’?

7. Slotsom.
Welke uitkomsten hebben nu de hierboven saamgevatte en critisch besproken
onderzoekingen opgeleverd?

1)

o

Tschr. v.t. en l. XIII 26-7. Bovendien zij nog opgemerkt: 1 dat ook Aegidius (= Gielijs) van
Lessen (zie boven, blz. 93-4) een Praemonstreiter was, welke hoedanigheid hem misschien
geschikt maakte om in een l a t e r , door een den Praemonstreiters n i e t welgezinde
o

2)

geschreven hs., den ‘ketterschen’ Jufroet te vervangen(?); 2 dat de boven, blz. 103,
genoemde bisschop Milo, en wellicht ook zijn medehelper, deken Herman (die R. ‘te banne
ghedaen’ had!) Praemonstreiters waren.
Zie G. van den Elsen, Ord. Praem., in De Katholiek LXXXIX 223-37, XCIII 148-63, XCV
351-66; en verder Migne, Patrol. lat. CLXX.
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In de eerste plaats verscheidene, dankbaar te aanvaarden, gegevens ter juistere
bepaling der gelegenheid en gesteldheid van Hulsterloo en Criekenpit, van Hijfte
en Boloys, wellicht ook van Portaengen, Pollanen en Portegael.
En ten tweede hebben de heeren Stracke en Van Mierlo uit de
middeleeuwsch-kerkelijke geschiedenis en theologische literatuur eenige personen
te voorschijn gehaald, die zij, op meer of minder sterke gronden, meenen te mogen
vereenzelvigen met de in Reinaert I vermelde ‘Meester Jufroet’ en ‘Deken Herman’;
welke twaalfdeeuwsche personages, in verband ook met sommige der uit S.'s
topographische onderzoekingen gebleken of betoogde feiten, hen dan doen besluiten
tot eene vervroegde dagteekening, in de (tweede helft der) twaalfde eeuw, van
Reinaert I.
Hier ware nu eene kleine uitweiding niet misplaatst: een klacht over het bedroevend
gemis van bijna alle chronologie, en daarmede van een ‘ontwikkelingsgang’, van
eenig perspectief in onze oudere ‘Middelnederlandsche’ epische, lyrische en
dramatische, bijna geheel anonieme - trouwens meestal maar al te fragmentarisch,
in (veel) jongere hss. bewaarde - literatuur; welker taal en rijmen ons wel dikwijls in
staat stellen om met eenige zekerheid de p l a a t s , het gewest van herkomst te
bepalen, doch, bij het doorgaans ontbreken van alle uit- en inwendige gegevens,
van alle termini ‘post’ of ‘ante quos’, hoogst zelden ons veroorloven, den t i j d ook
maar bij benadering te bepalen, laat staan ons van de persoon des dichters eenige
voorstelling te maken.
En aan deze klacht ware voorts een vraag vast te knoopen naar de zelden
besproken, veelmin nagevorschte oorzaken van het toch verwonderlijke,
onverklaarbare, en ook weer bedroevende, algeheele gemis eener
‘Oudnederlandsche’ (s.v.v.), d.i. in hoofdzaak allereerst Oudwestnederfrankische maar ook Oudoostnederfrankische, Oudsassische en Oudfriesche - literatuur, of
althans ‘taalgedenkstukken’, uit de vroegere middeleeuwen: een leegte, in zoo
bevreemdende tegenstelling, eener-
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zijds met den vroegen, hoogen, economischen en politieken bloei der zuidwestelijke
gewesten, met name Vlaanderen, anderzijds met den betrekkelijken rijkdom en de
continuïteit der vroeg-Middelhoogduitsche, vooral der Nederrijnsche literatuur. De
Malbergsçhe glossen, de Oudoostnederfrankische Psalmen, de Lipsiaansche en
de andere oudere glossen, één Oudlimburgsche(?) regel: ‘Tesi samanunga was
1)
edele ende scôna’ , onlangs vermeerderd met één anderen,
2)
Oudwestvlaamschen(?) ; en eindelijk een groot aantal personnsnamen, plaatsnamen
en ook eenige gemeene znw., uit oorkonden, kronieken, heiligenlevens
bijeengezocht, voor de t a a l geschiedenis van groot belang en ten deele te dien
einde ook reeds onderzocht: ziedaar de schamele armoede, waarmede wij ons
moeten vergenoegen! Eene armoede, kwalijk geheel te verklaren uit de vroege
verfransching, althans in Vlaanderen, van adel (en geestelijkheid?), die slechts het
ontstaan en het genot van Walsche gedichten (van Crestien de Troyes e.a.) in de
wereldlijke, en van Latijnsche (Ysengrimus, Fecunda Ratis enz.) in de geestelijke
hoogere kringen begunstigd, maar voor Dietsche (volks)literatuur geen plaats gelaten
3)
zou hebben ; noch te verbloemen met de onderstelling eener zóó grondige opruiming
en vernietiging van middeleeuwsche hss. in het tijdperk van Humanisme,
Renaissance en Reformatie; noch eindelijk te verhelpen door de welgemeende,
4)
ijverige en krachtige pogingen der heeren Van Mierlo , Stracke e.a. om uit sommige
Latijnsche getuigenissen, berichten en toespelingen in kronieken, heiligenlevens
enz. een geheel gebouw van oudere, geestelijke en ook wereldlijke Dietsche literatuur
op te trekken, dat, ondanks alle aangewende moeite, helaas, niet meer dan een
luchtkasteel blijkt.

1)
2)
3)
4)

2

Zie Müllenhoff-Scherer, Denkm. XLIX-L; voor het lang standhouden der -a's, als teeken van
den nsf., verg. ook Versl. Vl. Acad. 1934, 428.
Tschr. LII 1-8.
Zie Pirenne, reeds in Tschr. XI (1892) 305, en verder zijne Gesch. v. België I 308-47 e.e.
Zie zijne Gesch. v.d. oud- en middelnederl. letterkunde (1928), passim, en ook Versl. Vl.
Acad. 1926, 819-34.
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1)

Doch zulk eene uitweiding zou veel meer ruimte vergen dan hier beschikbaar is.
Blijven wij dus nader bij honk: de pogingen tot dateering van Reinaert I.
Nu is, naar ik meen, hierboven wel aangetoond dat tegen vele, zoo niet alle
gissingen en besluiten van Dr. Stracke enkele bedenkingen ingebracht kunnen
worden, en dat in allen gevalle die gissingen, hoe vernuftig ook meestal, 't toch niet
verder kunnen brengen dan tot zekeren graad van waarschijnlijkheid, zelden of nooit
tot eene - in dergelijke vraagstukken trouwens zeldzame - zekerheid. Er is m.i.
de

nauwelijks één betooggrond, die stellig ons gedicht, Reinaert I (A + B), uit de 13
de

naar de 12 eeuw verwijst.
Desniettemin dient m.i. toch wel erkend dat in de door Dr. S. bijeengebrachte
historische gegevens met genoegzame waarschijnlijkheid enkele termini p o s t quos
(niet: a n t e quos!), vooral voor R.I B, gewonnen zijn, die te zamen het o n t s t a a n
van d e n o u d e r e n , o o r s p r o n k e l i j k e n v o r m v a n R. I B - en, a fortiori,
van den aan B voorafgeganen R. I A - vóór 1200 plaatsen, niet zeer lang na het
ste

2)

‘verschijnen’ der 1 Ofr. branche (Le Plaid, c. 1180?) , die immers ook aan den
3)
dichter (Willem) van B bekend geweest moet zijn .
de

Zijn er nu, tegenover de bovenstaande, voor een ontstaan in de 12 eeuw
pleitende argumenten, andere, met name toespelingen op historische personen of
gebeurtenissen, dus termini p o s t quos, die zouden wijzen op een ontstaan (of
de

eene voltooiing!) in de 13 eeuw, tusschen 1260 en 1272? Martin, XVIII, gewaagt
('t eerst?) van de mogelijkheid, dat het verhaal van Brune's samenzwering met
Isingrijn, Reinaert sr., Tibeert en Grimbeert om koning Nobel naar de kroon en naar

1)
2)
3)

Zie echter beneden, blz. 127-8,
Volgens Foulet, Le roman de Renard, ch. XI en XV, na (en naar) Pierre de St.-Cloud's ‘Renard
et Isengrin’ (1176-7).
Zie Tschr. LII 245-6. - Over de persoon van den dichter Willem zie ben., blz. 125-6.
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't leven te staan eene herinnering zou behelzen aan den strijd tusschen den
Duitschen en den Franschen invloed op Vlaanderen, die in den slag van Bouvines
(1214) ten nadeele van den Welf Otto van Brunswijk, ten voordeele van koning
1)
Philips August van Frankrijk is beslist . Doch Martin erkent zelf aanstonds dat deze
gissing den steun van andere gegevens behoeft. - Voretzsch wil bij Brune's
‘tegenkoningschap’, waarvoor R. sr. juist in het hedendaagsche Duitschland, in
2)
‘Sassen’ (2463, 2476) werft, nauwelijks denken aan den strijd tusschen denzelfden
Otto van Brunswijk (1198-1215), als pretendent naar de Duitsche koningskroon, en
Philips van Zwaven, daar de eerste na den dood des laatsten alleen koning werd;
evenmin, om dezelfde reden, aan Willem van Holland, die sedert den dood van
Koenraad IV ook geen ‘tegenkoning’ was. Wel echter aan den jongen koning Hendrik
VII, die in 1235 tegen zijn vader Frederik II opstond; wiens ijverig alom
troepenwerven, maar ook volslagen nederlaag en ondergang misschien in de
geschiedenis van Brune's pretendentschap en samenzwering afgespiegeld zou
3)
kunnen zijn .
Ik moet bekennen dat, al geldt het hier waarschijnlijk juist vooral het (Duitsche)
4)
R i j k s -Vlaanderen , het mij toch twijfelachtig schijnt of in dit afgelegen deel van
het Duitsche Rijk die verre, grootendeels in Zuid-Duitschland en Italië zich
afspelende, twisten zóóveel weerklank gevonden zouden hebben (als vooral thans
Duitsche nationale schrijvers hierin allicht weer zouden willen hooren!), dat zij de
onderstelling van een nagalm daarvan in den Reinaert zouden wettigen. Het oordeel
5)
hierover aan Vlaamsche historici overlatende , wil ik

1)
2)
3)
4)
5)

Zie hierover Pirenne, Gesch. v. België I 194-224.
Waarmede trouwens, blijkens 2452 (‘tusschen dier Elve entier Somme’), in spijt van de
verbinding, in 2476, met Doringhen, veeleer Neder- dan Opper-Sassen bedoeld schijnt.
Einl. vóór Leitzmann's herdruk van Prien's ed. van Reinke de Vos (1925) XXIII; waarom
Voretzsch R. I B niet vóór 1235 stelt.
Zie boven, blz. 45, noot 1.
Uit Pirenne, a.w. I 213, 215, 221 krijg ik den indruk, dat el Brabant dat geheel Duitsch rijksleen
was, maar het meerendeels aan Frankrijk lcenroerige Vlaanderen weinig of niet in die
oostelijk-Duitsche aangelegenheden betrokken was.
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mijnerzijds wijzen op twee andere, naderbij liggende, Dietsche parallelle verhalen
omtrent eene samenzwering, die, wijl meer zuiver literair, alle neigingen om hierin
toespelingen op politieke Duitsche toestanden te zien geheel verwerpelijk zouden
doen achten. Vooreerst op het door mij, Tschr. XXX 58-60, medegedeelde verhaal,
in het Chronicon van den Hollandsch-Stichtschen geschiedschrijver Willelmus
Procurator (geb. c.1295) in 't gewag van de twisten tusschen den Hollandschen
graaf Floris V en de heeren van Aemstel - van eene samenzwering van heer, wolf
1)
en vos tegen den koning leeuw : een blijk der bekendheid, in Holland gedurende
de

de 14 eeuw, eener dierensproke van denzelfden of dergelijken inhoud als het
verhaal in R. I B, die zeer wel eene eeuw vroeger in Vlaanderen evenzeer bekend
en de bron van R.'s verdicht verhaal geweest zou kunnen zijn. En ten andere schijnt
2)
de door mij opnieuw betoogde parodieerende navolging van Karel en Elegast in
R. I B (vooral juist van dit gedeelte: het verhaal der samenzwering) alle gedachte
aan eene toespeling op historische gebeurtenissen eveneens te verbannen.
Kan er dan misschien uit het voorkomen, in de episoden van Brune en van Tibeert,
van den gehuwden ‘prochiepape’, van ‘des papen sone Martinet’ en van ‘die kindre
alle gadre’ (727 vlgg., 1163, 1219-28) - waarnaast ook herinnerd mag worden aan
den gehuwden kapelaan Belijn (1849-51, 2955) - eenige aanwijzing voor de
tijdsbepaling geput worden? Van Mierlo en Stracke roeren, voor zoover ik zie, dit
punt niet aan; ofschoon toch hun voorganger op het pad ter vervroeging van den
Reinaert, J.F. Willems, XXXVIII vlg., reeds uit het feit, dat deze ‘dorpspastor... wordt
voorgesteld als hebbende vrouw

1)

2)

Of deze dierensproke of -fabel nog iets te maken heeft met het door Froumund van Tegernsee
verhaalde overoude koningschap van den beer over de dieren, waarvan Grimm, RF. XLIX,
spreekt, zij hier in 't midden gelaten.
Tschr. LII 240-52.
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en kinderen, die openbaer met hem in hetzelfde huis woonen..., zonder dat zulks
aen zyne parochianen den minsten aanstoot, of aan den dichter... (ook een
geestelyke...) eenige stof tot hekelen geeft’, in verband met dat andere feit, ‘dat
de

geen priester sedert het midden der XII eeuw zich meer in den echtelyken staet
kon begeven, zonder tevens zyn beneficium te verliezen’, heeft opgemaakt ‘dat
onze dichter omtrent het midden dier eeuw schreef, toen er nog voorbeelden van
1)
gehuwde priesters konden zyn’.
Hoewel ‘plane hospes’ op dit kerkrechtelijk gebied, meen ik toch - naar hetgeen
dienaangaande te mijner kennis is gekomen, en met voorloopige verwijzing naar
het door B. Hettema, blz. 27-8 zijner Aant., verzamelde, waaraan nog een en ander
ware toe te voegen - te mogen vaststellen dat, ofschoon sinds den tijd van paus
de

Gregorius VII in de 11 eeuw het coelibaat althans voor alle clerici boven den rang
van subdiaken geboden was, toch ook in de Nederlanden (gelijk elders) nog in de
de

de

12 en ook in de 13 eeuw de ‘clerici uxorati’ of ‘coniugati’ - door een, vanouds
in de volkszeden geworteld, geheim huwelijk of trouwbelofte aan ééne vrouw
verbonden - geenszins zeldzaam waren; doch dat deze gehuwde priesters wèl
onderscheiden werden van de ‘focaristae’, die in ongeregelde gemeenschap leefden
met eene bijzit (‘focaria’, ‘amië’ enz.); welk laatste euyel door de kerkelijke oyerheid
en door de geestelijke en wereldlijke moralisten streng werd veroordeeld. Uit vele
voorbeelden van het eerstgenoemde wil ik hier slechts één, mij onlangs onder 't
oog gekomen, geval vermelden (om den tijd en om de plaats hier bijzonder van
pas), waar het echtgenoot-en-vader-zijn van een ‘pape’ nog in de tweede helft der
de

13 eeuw in Vlaanderen blijkbaar geen bijzonderen aanstoot gaf: eene openbare
oorkonde

1)

W. wees er t.a.p. ook op, dat 't Ofr. op de overeenkomstige plaatsen (Ren. I 838, 906), veel
smadelijker, van eene bijzit, ‘orde putein’ spreekt; hetgeen W. (toen, evenals later V. Mierlo,
het Mnl. gedicht onder wanende dan het Ofr.) voor een blijk van dien hoogeren ouderdom
hield. Ik zie hierin alleen een der gevallen, waar 't Mnl. ruwere trekken uit het Ofr. voorbeeld
verzacht of verfijnt.
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van 1262, waarin een ‘pape’ met zijn zoon (nog wel aan een a b t van St.-Andries,
bij Brugge!) een stuk land schenken en daarbij beloven ‘alle die andre kinder te
brinkene (brengen) te ghiften uan den zeluen lande al (als) si sullen sijn beiaert’
1)
(mondig) : een talrijk huisgezin derhalve, volkomen gelijk aan dat van den echtgenoot
van vrouwe Julocke! Welke laatste trouwens, hetzij zij al dan niet aan de parochianen
haars echtgenoots of aan dichter of lezers (hoorders) kennelijken aanstoot gegeven
hebbe, in allen gevalle, evenals haar man, den dichter (waarschijnlijk zelf een
‘clericus’!) even kennelijk welkome voorwerpen van spot opgeleverd hebben!
de

Ik meen hieruit te mogen besluiten dat deze figuren zeker wel in de 12
de

thuishooren, maar ook in de 13

eeuw nog geenszins onmogelijk zijn, en derhalve
de

niet als argumenten tegen eene redactie van ons gedicht in de 13
de

eene vervaardiging in de 12
de

eeuw

eeuw, vóór

eeuw gebezigd mogen worden: zij pleiten vóór noch

de

tegen de 12 of 13 eeuw, wij hebben er geen houvast aan.
Doch misschien verdient eene andere, reeds lang geleden gegiste toespeling
hernieuwde overweging. Grimm's gissing (CCLVIII), dat met ‘Botsaert die clerc’
(3377, 3380, 3387, 3390) gedoeld zou zijn op (den, naar men toen nog meende,
omstreeks 1218 gestorven) Bo(u)chard van Avennes, is niet aanvaard door
Jonckbloet (CLI-CLII), omdat deze Bouchard weliswaar een ‘clerc’ was, maar zijn
oorspronkelijke geestelijke stand zelfs aan zijne vrienden onbekend was, en hij,
toen dit omstreeks 1214 bekend werd, reeds te veel roem als wereldlijk ridder had
verworven en, als den geestelijken stand ontloopen zijnde, ‘e e n t e g r o o t
z o n d a a r (was) ... om nog als een wijze en geleerde klerk te worden voorgesteld’.
En ook eene andere, op 't eerste gezicht opmerkelijke gelijkenis tusschen de
geschiedenis van dezen Bouchard en enkele trekken uit het laatste gedeelte van
den Reinaert: Bouchards, tot

1)

Versl. Vl. Acad. 1934, 364-5.
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boete zijner latere verzaking van den geestelijken stand, volbrachte pelgrimage
naar Jeruzalem, doch weigering om van zijne vrouw en twee kinderen afstand te
doen, vergeleken met R.'s ‘ballingschap’ wegens zijne hulp tot eene ontvluchting
uit het klooster, zijne (beloofde) pelgrimage ‘over see’, en zijn afzien daarvan bij 't
weerzien van zijne vrouw en (twee) zonen: dit alles acht hij van geringe beteekenis;
zoodat hij ten slotte alle toespeling op Bouchard van Avennes als hersenschimmig
terugwijst.
o

Sindsdien is nu echter uit L 1730: ‘Boccardus s i m i u s ’ gebleken: 1 dat Botsaert
o

voor Balduinus de naam was van den a a p ; 2 dat dit geen verzinsel van Balduinus,
maar zeer waarschijnlijk niet, gelijk andere namen als Reinaert enz., in de levende
volksoverlevering gegrond, maar door hem aan een of ander literair voorbeeld
1)
ontleend is , daar ook in de Noorditaliaansche bewerking van een waarschijnlijk
ste

ouderen vorm der 1 Ofr. branche van den Renart (Martin XXVII 59-60) eveneens
een Bocha als ‘schrijver, clerc’, voorkomt, die in het andere hs. dier branche, vs.
83-90 (in woorden, die zekere opmerkelijke gelijkenis vertoonen met R.I 3376 vlgg.)
tweemaal

1)

L. Willems durft dan ook, Versl. Vl. Acad. 1934, 307-9, voorstellen in 3377, iplv. sinen (A × F:
den goeden), te lezen: den simmen, sinen. Zeker eene zeer eenvoudige herstelling eener
begrijpelijke haplographie der afschrijvers; maar toch, tegenover AFB, misschien kwalijk
gerechtvaardigd. Ook zou dan wellicht niet den, maar der gelezen moeten worden (zie
Verdam). - Wat den vorm Botsaert (A), iplv. Bo(u)kaert, betreft, waartegen Willems (Versl. Vl.
Acad. 1934, 308) bezwaar maakt, verwijs ik naar Cc.106-7 en 351 (lees ald., iplv. XXIII 343:
III 56), alsmede naar S. de Grave, Franse Woorden 142, ter verklaring van een Ofr. vorm
*Bochard naast Bouchard; verg. ook Ritsaert, Writsaert < ofr. Richard, Guichard enz. - Dat
‘il n'y a rien à tirer de ce rapprochement’ (van den Ital.-Fr. vorm Bocha met Botsaert) kan ik
Foulet, Le roman de Renard 382, noot 2, dus evenmin toegeven als dat ‘Il paraît infiniment
probable que ces deux mots ne sont qu'une déformation du nom de Baucent’ (het everzwijn,
dat Ren. I 942-4 inderdaad als 's konings ‘clerc’ fungeert). Veeleer vermeld ik hier, naar eene
mondelinge mededeeling van coll. Frings, de meening van Meyer-Lübke, dat de naam
Bouchard voor den aap almede gekozen zou zijn om zijn bedekten dubbelen zin, t.w.:
*bouch-ard, iemand met wijd geopenden mond, gaper (evenals bij den vrouwennaam Bave
2

778 , naast Abelquac, de bijgedachte ondersteld mag worden aan fr. bave, kwijl, baver,
babbelen); welke gissing trouwens allicht wel overeen te brengen ware met de hierboven
verdedigde toespeling op Bouchard van Avennes.
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‘simia’ genoemd wordt. Met Botsaert is dus hoogstwaarschijnlijk ook reeds in R. I
de aap bedoeld: evenals Firapeel (en Bruneel?) een der ‘hoffähige’ dieren van
vreemde herkomst, die, ook in den Mhd. RF. en vooral in de jongere Ofr. branches
1)
optredende, eerst later in het dierenepos binnengedrongen schijnen te zijn . Deze
vereenzelviging met den aap (in de middeleeuwen zeker evenmin als later vleiend
geacht) van den naam Botsaert geeft, dunkt mij, aan het vermoeden eener in dezen
naam gelegen jongere verholen politieke toespeling nieuw voedsel. Een toespeling
dus op dien in de Vlaamsche geschiedenis befaamden Bouchard van Avennes,
aanvankelijk korten tijd ‘clericus’, (subdiaken), doch in 1212, met verzaking van den
geestelijken stand, gehuwd met Margareta, tweede dochter van den Vlaamschen
graaf Boudewijn IX (van Constantinopel), die na de ongeldigverklaring van dit huwelijk
(met een gewezen geestelijke!) in 1223 hertrouwde met Willem van Dampierre en
in 1244, na den dood harer zuster Johanna, gravin van Vlaanderen werd († 1280);
uit welk tweede huwelijk de erfenistwisten of veeten tusschen de halve broeders en
hunne nazaten voortsproten, die sindsdien, ook lang na Bouchards dood (1244?),
de

bijna de geheele 13
2)
hebben gebracht .

eeuw door, Vlaanderen in beroering (en in oorlog met Holland)
o

In verband met het bovenstaande trekt het nu bovendien de aandacht 1 dat het
jongere, satirische Ofr. gedicht ‘le Couronnement Renart’ (een late nazaat der
de

‘branches’ van den ‘roman de Renart’), in de tweede helft der 13 eeuw in
Vlaanderen geschreven, is opgedragen aan een in den proloog en den epiloog
vermelden, kortelings overleden ‘conte Guillaume’, hoogstwaarschijnlijk Willem van
3)
Dampierre , zoon

1)

2)
3)

Zie Tschr. LIII 54 (noot 1 i.f.), 159. - Ik herinner ook aan de vermelding der ‘simmen’ in de
kennelijke toespeling op (andere, jongere bewerkingen?) van den R., in het Leven van Ste
Lutgaert en aan het veelvuldig voorkomen van apen in de ‘verluchtingen’ van
(jonger-)middeleeuwsche hss.: zie Versl. Vl. Akad. 1926, 315-6 en het daar aangehaalde.
Zie Pirenne, Gesch. v. België I 236-45, en 417.
Ook de vertalingen, door Marie de France, van Aesopus' fabelen zijn opgedragen aan dezen
Willem van Dampierre (zie Biogr. nat. VIII 444-9).
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uit bovengemeld tweede huwelijk van Margareta van Vlaanderen, reeds in 1246
naast zijne moeder ‘graaf van Vlaanderen’, in 1248 met Lodewijk den heilige van
Frankrijk ter kruisvaart naar Egypte getogen, en in 1251 in een tournooi te Trasegnies
1)

o

(in Henegouwen) gedood ; 2 dat ook de Latijnsche vertaling van onzen Reinaert
2)
I tusschen 1267 en 1274 door ‘Balduinus juvenis’ (Boudewijn den jonge) is
opgedragen aan J(oh)an(nes) van Dampierre, vierden zoon van Guy van Dampierre
(den jongeren broeder van evengemelden Willem) en kleinzoon van Margareta van
Vlaanderen en Willem van Dampierre sr.
Krijgt in het licht van dit alles deze naam Botsaert van den aap, 's konings clerc,
niet allen schijn van een bedekte hatelijkheid, een schimpscheut - van een aanhanger
van de overwinnende partij der Dampierre's, ten doel hebbende hun in 't gevlij te
komen - aan 't adres van den gesmaden Bouchard van Avennes?
3)
Indien deze gissing eener historische toespeling - waarover ik gaarne het oordeel
van Vlaamsche deskundigen zou vernemen - juist mocht blijken, ware daarmede,
althans voor dit slotgedeelte van R. I, waarin de aap Botsaert als schimpnaam voor
Bouchard van Avennes voorkomt, een terminus p o s t quem gevonden: Margareta's
tweede huwelijk, de bron der twisten tusschen de huizen Avennes en Dampierre
(1223). Strikt genomen behoeft echter Bouchards sterfjaar (1244?) niet als terminus
a n t e quem te gelden; immers zoolang de veete tusschen de beide huizen
voortduurde (tot c. 1282), bleef Bouchards naam, als die van den stamvader der
Avennes, voor de Dampierre's zeker een voorwerp van haat en smaad. Toch schijnt
het geraden hier een niet al te lang tijdsverloop na 1244 aan te nemen. Zoo zou
men voor d i t slot van R.I.

1)
2)
3)

2

Sudre, in Petit de Julleville, Hist. de la langue et de la litt. fr. II 38-41.
L. Willems, in Tschr. XXX 193-203.
In dit, waarschijnlijk j o n g e r e , slot! - Deze gissing dient trouwens wel onderscheiden van
de oudere pogingen tot verklaring van het geheele dierenepos als een vermomde voorstelling
van historische personen en gebeurtenissen; zie daarover o.a. Versl. Vl. Acad. 1926, 331.
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(ongeveer 3376-3484) - immers juist dat, hetwelk in vele opzichten merkelijk afsteekt
bij het voorafgaande gedeelte van R. I B, en dus zoowel om zakelijke als om
vormelijke, taalkundige redenen, onder sterke verdenking staat, van eene andere
1)
hand en van latere dagteekening te zijn - weer terugkomen tot het vermoeden van
de

2)

de tweede helft, wellicht het derde kwartaal der 13 eeuw als tijd van vervaardiging .
Is dit slotstuk (c. 3376-3484) inderdaad jonger dan het voorafgaande h o o f d deel
van R. I B - en dus, a fortiori, vrijwat jonger dan het ook in tijd van vervaardiging
zeker aan B voorafgaande R. I A -, dan zou men, verder gaande, voor dit hoofddeel
de

van B wellicht het tweede, en voor A het eerste kwartaal der 13 eeuw als den tijd
der bewerking mogen vermoeden. Want meer dan een vermoeden, op tamelijk
lossen grondslag, is dit alles natuurlijk niet!
Met opzettelijken nadruk spreek ik van eene b e w e r k i n g , t.w. van oudere stof,
in één of meer oudere gedichten van ongeveer denzelfden inhoud als R. I A + B
(zonder het bovengenoemde slot), doch in ouderen, wellicht twaalfdeeuwschen
vorm. Want terwijl ik eenerzijds, na de meer of minder stellige uitkomsten van de
onderzoekingen en vondsten der heeren Stracke en Van Mierlo, de mogelijk- of
zelfs waarschijnlijkheid niet durf loochenen, dat R. I in den nu uit de hss. (A, E en F)
en de Latijnsche vertaling (L) bekenden vorm, ver-

1)
2)

Zie laatstelijk Tschr. LIII 154-61.
Dit reeds moeilijke vraagstuk wordt nog ingewikkelder gemaakt door de gissing, dat ook de
Ofr. Ren. I (toch ook één der bronnen of voorbeelden van R. I B) vroeger een ander slot zou
hebben gehad, waarin ook van Bocha, den simia, sprake was; zie Sudre, Les sources du
roman de Renart, 95, en de beoordeelingen van dit boek door Voretzsch, in Litbl. f. germ. u.
rom. Philol. 1895, 19, en door G. Paris, in Journ. des Sav. 1895 = Mél. de litt. fr. 402, n. 2,
benevens Museum III 56. Zoodoende zou eene toespeling op Bouchard van Avennes
misschien niet aan den Vlaamschen, maar aan een Franschen dichter zijn toe te schrijven.
Of zulk een schimpende toespeling, van Fransche zijde, op de Avennes niet wel denkbaar
ware, in verband b.v. met de scheidsrechterlijke uitspraak van koning Lodewijk IX van Frankrijk
(1246), die Vlaanderen aan de Dampierre's, Henegouwen aan de Avennes toewees, ten
gevolge waarvan dezen zich later ook tegen Frankrijk keerden?
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de

schillende elementen of ‘relicten’ uit de 12 eeuw bevat, verbieden anderzijds taal
en stijl en versbouw mij nog steeds het gedicht, i n d e z e n v o r m , zóó oud (immers
c. 1180) te achten als genoemde geleerden telkens weer, zonder ook op deze
1)
factoren acht te geven , durven aannemen en betoogen. Indien die bestanddeelen
de

inderdaad uit de 12 eeuw afkomstig zijn, moet o n s gedicht m.i. één of meer
voorgangers gehad hebben, het gewrocht zijn van één of meer bewerkingen van
één of meer twaalfdeeuwsche gedichten, iets jongere tijdgenoot(en) van ‘Isingrînes
2)
Nôt’, den oorspronkelijken vorm van den Mhd. Reinhart Fuchs .
Want nu, na al de in deze drie opstellen besproken literairhistorische en
-aesthetische, topographische en historische onderzoekingen en gissingen, mag
en moet ook de philologie, strictiori sensu: de studie van taal en stijl, rijm en rhythme,
haar woord meespreken.
Ten volle erkennende het wederom bedroevend gemis van vaste feiten en de
beschamende schaarschte van methodische studiën over de chronologie der
grammatische, lexicalische en rhythmische verschijnselen in onze middeleeuwsche
taal en literatuur, meenen wij toch heden ten dage wel reeds een duidelijk
onderscheid te kunnen waarnemen tusschen de geringe overblijfselen onzer oudere
de

of oudste literatuur, die wij, bij ruwe schatting, wellicht nog tot de 12 eeuw mogen
rekenen, en de in grooteren omvang bewaarde, ten kleinen deele ook gedagteekende
de

de

de

literatuur der 13 (en verder der 14 en 15 ) eeuw.
Tot die oudere - d.w.z., ondanks latere wijziging, nog in herkenbaren o u d e r e n
v o r m , soms ook in betrekkelijk oude hss., b e w a a r d e - stukken, die in
woordgebruik, klanken en vormen, syntaxis, stijl en versbouw (rijm en rhythme) van
de jongere verschillen, behooren toch zeker wel werken als:

1)

2)

Een algemeene, terloopsche opmerking, als Van Mierlo, Gesch. 106-7, en Stracke, Leuv.
Bijdr. XI 128, noot 3, zonder nader betoog, geven, telt hier evenmin mede als de enkele van
dien aard van J.F. Willems, XXXVII.
Verg. hierbij Tschr. LIII 43-54.
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Veldeke's Servaeslegende (en Eneit?), Wisselau, Brandaen, Nevelingen-fragmenten;
en verder sommige epische fragmenten, meest van Frankische romans, als het
Roelandslied, Ridder metten zwane, Floovant, Huge van Bordeeus, Aiol; vooral ook
die hoogstmerkwaardige, veel te weinig opgemerkte fragmenten van den Renout
1)
van Montalbaen , waarin de talrijke oude klinkerrijmen (assonances) als
‘overpleisterd’, onzichtbaar gemaakt zijn met daarachter gevoegde stop- of laprijmen
2)
als da:za, do:so:to enz. .
Deze en andere dergelijke stukken zijn, dunkt mij, vrijwel aanstonds als ouder uit
te monsteren, te onderscheiden van de latere epische, dramatische, lyrische en
didactische literatuur; zij naderen meer tot het type der gelijktijdige, twaalfdeeuwsche,
vroeg-Middelhoogduitsche, vooral de naburige, Middelfrankische of Nederrijnsche
literatuur: König Rother, Herzog Ernst, Graf Rudolf, Floyris unde Blancheflur, en
3)
ook... Isingrînes Nôt .
Dit alles thans in bijzonderheden aan te toonen zou eene afzonderlijke studie
vereischen (en verdienen!), doch hier veel te veel plaats beslaan, en is ook, naar
ik vertrouw, onnoodig, immers algemeen erkend. Een kort overzicht van enkele
hoofdzaken moge volstaan.
Vooreerst de w o o r d e n s c h a t . Ook hier is, helaas, nog veel te weinig
onderzocht, maar vallen toch allicht reeds wel verschillende lagen te onderkennen:
eene onderste, oudste, nog min of meer samenhangende met het Oudgermaansche,
en ook vaak overeenstemmende met het Mhd. spraakgebruik, onderscheiden van
eene jongere laag van (meest epische) woorden en uitdrukkingen, goeddeels vertaald
4)
of wel overgenomen uit het Oudfransche voorbeeld , dat sindsdien, van uit Vlaan-

1)
2)
3)
4)

Door G. Roethe uitgegeven in ZfdA. XLVIII (1906) 129-46; weldra, naar te hopen is, met de
overige fragmenten, opnieuw uit te geven door den heer P.J. Diermanse.
Verg. Tschr. LIII 53.
2

Zie Tschr. LIII 43-54, en verder Grundr. d. germ. Philol. II 174-82.
Zooals dit, met betrekking tot de formules of staande uitdrukkingen voor den ridderstrijd, door
mej. M. Bülbring onderzocht is in haar proefschrift: Zur Vorgeschichte der mnl. Epik. Bonn
1930.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

119
deren ook elders doorgedrongen, onze literatuur en taal eeuwenlang overheerschen
zou. Deze oudere woorden zal men slechts schaars vinden in de jongere, dertienen veertiendeeuwsche, epische en in de didactische literatuur; tenzij dan, gelijk in
de wereldlijke dramatische en den nabloei der epische poëzie, als min of meer
bewuste, archaïstische repristinatie, of, gelijk in den Reinaert, als desbewuste literaire
1)
parodie . Tot deze categorie behooren waarschijnlijk woorden (uitdrukkingen) als:
ande, âne (zonder), brant (zwaard), dan (wouddal), deghen (held), diet, ghemeit,
2)
die God(e)s bode, - deghen enz. , goom, grein, keest, ontfechten, oode, recke,
scop, smale, troon (hemel), vele (zeer, bij bnw.), wigant enz. Zulke woorden, hoewel
zeker niet alle tot één en dezelfde laag of denzelfden taalkring behoorende, komen
noch in R. I A noch in B, hoe zeer ook juist in dit, lexicalisch, opzicht van elkander
3)
verschillend , voor; tenzij dan, een paar maal, in min of meer duidelijk den stijl der
oudere epische literatuur parodiëerend nabootsende passages (helet, mare, mekel,
quedden, sibbe enz.).
Nog meer kenmerkend is het verschil in s y n t a x i s en s t i j l tusschen die oudere
gedichten en onzen R.I. De eerstgenoemde zijn aanstonds herkenbaar aan hun
zeer eenvoudigen, en eentonigen zinsbouw: reeksen van asyndetische, weinig of
niet verbonden hoofdzinnen, meest alle regelmatig gebouwd (het onderwerp voorop,
gevolgd door het gezegde en bepalingen), met slechts schaarsche gevallen van
inversie, ‘aanloopen’ en overloopen, tusschenzinnen of ingewikkelde bijzinnen, vaak
hortend en stootend (iplv. ‘vloeiend’), droog en dor, in staccato, of wel slepend en
‘zeurend’. Kortom een nog vrij primitieve, onontwikkelde zinsbouw; sterk verschillend
van den levendigen verhaaltrant of de langere, kunstig gebouwde,

1)
2)
3)

Enkele dezer reeds door J.F. Willems, XXXVII bij intuitie als ouder uit gemonsterd.
Zie Mnl. Wdb. II 148, 2006.
Zie Td. 179-97 en Cc. 41-2, noot 3, 131-8.
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soms ingewikkelde perioden, met aanloopen, overloopen, anaphorae, tautologieën,
vragen en andere ‘stijlmiddelen’, gelijk die in R. I, vooral in B, zoo talrijk en in 't oog
1)
(neen: 't oor) vallend zijn . De lezing van slechts enkele passages uit de hierboven
genoemde oudere werken volstaat om het verschil in stijl en trant van den Reinaert
2)
aanstonds te h o o r e n .
de

Dit in 't oog springend verschil tusschen die oudere, niet alleen uit de 12 eeuw
stammende, maar ook wellicht nog in die eeuw neergeschreven gedichten eenerzijds
en R. I anderzijds komt vooral niet minder aan den dag in den verschillenden
v e r s b o u w : r i j m en r h y t h m e . Daar nog herhaaldelijk een (alleen vocalisch,
niet consonantisch zuiver) klinkerrijm (assonance); of ook soms, omgekeerd, een
wel consoneerend, maar vocalisch onzuiver rijm. Zie Jonckbloet's (al te veel vergeten
en verwaarloosd) geschrift: ‘Over Mnl. epischen Versbouw’, 165-8, en Geurts, Gesch.
v.h. rijm, I 28-103 (vocalisch zuivere en onzuivere rijmen), 103-19 (klinkerrijmen).
Laatstgenoemde weigert weliswaar in klinker- en andere onzuivere rijmen een bewijs
van hooge oudheid te zien, maar erkent toch ‘dat de assonanties werkelijk vaak in
de oudste epische gedichten en liederen voorkomen, dat is in die stukken. welke
meer op het gebied der volkspoëzie dan op dat van het kunstgedicht staan, en
waarvan de vorm nog gebrekkig is’ (a.w. 107). Hier, in onzen R. I, daarentegen eene
zeldzame, elders ongeëvenaarde zuiverheid en keurigheid van 't rijm, veel grooter
dan wellicht in eenig ander Mnl. gedicht: geen enkel consonantisch of vocalisch
onzuiver rijm, en niet alleen een scherp onderscheid tusschen de ē- en de ê-, maar
3)
zelfs tusschen de ō- en de ô-rijmen, en eene algeheele ontstentenis van -e: -en .
En eindelijk, lest best: het rhythme. Men leze slechts eenige verzen eerst van
Veldeke, Wisselau, Brandaen enz., en daarna

1)
2)
3)

Zie Td. 184-6, 193-5, 223. En verg. Beuken over den stijl van Van den Levene ons Heren, in
zijne ed., 89-94.
Verg. nogmaals Tschr. LIII 53.
Zie Cc. 138-44, vooral 140-2.
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uit R. I: aanstonds h o o r t men weer het verschil, den gansch anderen klank. Geen
wonder; immers bij nader toezien (of -hooren) blijken ginds zeer vele, zoo niet de
meeste verzen slechts 3 heffingen, met slepend rijm, te hebben (hetgeen aan het
1)
vers dien eigenaardigen, min of meer zeurig-klagenden cadans geeft , terwijl de
dalingen meestal, véél vaker dan in de latere gedichten, slechts één lettergreep
2)
tellen, of ook geheel ontbreken. In R. I zijn zulke verzen hoogst zeldzaam en hebben
dan soms een bepaalde bedoeling (b.v. 1851-2?).
Nog wijs ik op de hier en daar aangebrachte, immers zeker niet toevallige,
2

2

2

2

refreinregels en zesregelige strophen: 575-6 = 579-80, 748 -753 = 754 -759 =
2

2

2

2

3)

760 -765 (en 759 = 765 ) .
de

de

Over het voor de 13 eeuw reeds bevreemdende, voor de 12 eeuw nog minder
aannemelijke, acrostichon aan 't slot, zie ben., blz. 124.
Kortom: geenszins eene archaïsche, ‘primitieve’ poëzie, als waarvan V. Mierlo
herhaaldelijk spreekt, geen arme, ouderwetsche taal, geen dorre, droge stijl, geen
ouderwetsche versbouw; integendeel eene rijke, lenige taal, een levendige en
krachtige stijl, een ongeëvenaard zuiver rijm en een vloeiend rhythme, voorts een
geestige dialoog, vol humor, ironie en sarcasme: alles te zamen getuigende van
een rijken en rijpen, schier modernen geest; het werk van een of meer geniale
dichters, maar denkelijk ook het gewrocht eener reeds zóó oude literaire traditie,
ontwikkeling en volmaking, dat wij, oordeelende naar hetgeen wij nu daaromtrent
met zekerheid w e t e n , d i t gedicht, in d e z e n vorm, onmogelijk kunnen terugof
de

opschuiven naar de 12 eeuw. Ware o n z e R. I zóó oud, dan zou hij in al de hier
in aanmerking genomen opzichten meer gelijken op die eerstgenoemde
Middelnederlandsche en

1)
2)
3)

Zie Jonckbloet, a.w. 139-43.
Zie Cc. 144-6.
Zie Cc. 189, 206; Mél. Salv. de Grave 230.
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1)

Over- of Rijnlandsche gedichten . Hetzij Van Mierlo en Stracke al dan niet te recht
eene oudere, geheel verloren geraakte Mnl. literatuur onderstellen, in allen gevalle
geldt wat laatstgenoemde schrijft: ‘Veldeke immers en nog minder Hadewijch zijn
2)
geen eerstgeborenen’ evenzeer van Reinaert I.
En ik durf deze mogelijkheid eener verloren gegane oudere redactie te minder
loochenen, nu Sievers' en Van Wijk's ‘schallanalytische’ proefnemingen in ons
3)
gedicht niet één, noch twee, maar wel drie of meer ‘stemmen’ hebben gehoord .
Maar hier zou dan natuurlijk sprake zijn van veel meer dan van eene dunne,
gemakkelijk weer te verwijderen ‘overpleistering’, als in de Günser
Renout-fragmenten, waar de oude tekst vrijwel ongedeerd doorheen schijnt en
gemakkelijk te herstellen is, of van een lichte verjongingskuur in klanken en woorden,
4)
als b.v. in de Servaes-legende of zelfs (meerendeels) in R. II . Hier zou eene
werkelijke vernieuwing of herschepping hebben plaats gehad van een of meer
oudere gedichten, waarbij de oude inhoud inderdaad (zij 't soms met behoud van
enkele oudere formeele bestanddeelen gegoten ware in een nieuwen vorm: een
nieuwere taal en stijl, rijm en rhythme.
Hoe dit alles nu toegegaan zou zijn weten wij niet en zullen wij - tenzij er nog eens
zéér oude handschriften of fragmenten (gelijk die van Isingrînes Nôt) gevonden
mochten worden? - ook wel nooit met volle zekerheid kunnen uitvorschen. Een
groote moeilijkheid is trouwens hierin gelegen, dat de uitkomsten van Sievers'
onderzoek - dat immers slechts verschillende ‘sprachmelodiën’ vaststelt,
onafhankelijk van den tijd, waarin die verschillende stukken geschreven zijn weliswaar op zich zelf geenszins onvereenigbaar zijn met die der heeren Stracke
en Van Mierlo over toespelingen op personen

1)
2)
3)
4)

Verg. nogmaals Tschr. LIII 52-3. En zie ben., blz. 127-8.
Leuv. Bijdr. XI (1914) 128.
Zie Tschr. LIII 161-4.
Zie Ojb. 19-94, 107-43.
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en toestanden uit de twaalfde eeuw, en ook in 't a l g e m e e n wel strooken met de
resultaten van mijn onderzoek naar de verschillen in taal en stijl enz. tusschen R. I
A en B en met de daaruit getrokken gevolgen omtrent R. I A en B en derzelver
dichters (Aernout en Willem?), maar toch in b i j z o n d e r h e d e n van mijne
uitkomsten niet zelden afwijken, in zooverre zij de af- en onderscheidingen, de
verdeelingen en de grenzen der verschillende handen elders stellen dan waar zij
1)
naar mijne meening te vinden zijn ; zoodat deze verschillende resultaten van drieërlei
onderzoek niet gemakkelijk op geheel bevredigende wijze met elkaar overeen te
brengen zijn
Toch wil ik in verband met en ten vervolge op het Tschr. LIII 164-6 geschrevene,
ten slotte de mogelijkheid opperen van iets als 't volgende.
de

2)

In het laatste kwartaal der 12 eeuw heeft een Dietsche dichter een gedicht,
prototype van R. I A, ongeveer overeenkomende met vs. 11 tot 1750 (of 1892) van
ste

ons gedicht, geschreven; vrij gevolgd naar eene redactie der 1 Oudfransche
3)
branche, die ouder was dan de ons bekende , maar jonger dan die, waarnaar de
4)
oorspronkelijke vorm van den Mhd. Reinhart Fuchs (Isingrînes Nôt) was bewerkt .
5)
Later, allicht mede nog vóór 1200, heeft een ander dit gedicht voortgezet , met
gebruikmaking zoowel van verschillende bestanddeelen der Ofr. branche I (en Ia?)
als van inheemsche, Dietsche verhalen en overleveringen en van toespelingen op
historische personen en toestanden uit eigen tijd en omgeving: het prototype van
R. I B, ongeveer overeenkomende met 1751 (of 1893) van ons gedicht tot aan het
toenmalige (ons onbekende, sinds-

1)
2)
3)
4)
5)

Zie reeds Tschr. LIII 166-7.
Den door J.F. Willems, aanvankelijk ook door Jonckbloet, en nu weer door Stracke en Van
Mierlo, voor o n s gedicht, i n z i j n h u i d i g e n v o r m , aangenomen tijd.
Misschien wel overeenkomende met de Noorditaliaansche: Ren. XXVII (zie boven, blz. 113
en 116, noot 2)?
Zie Tschr. LIII 48-54, inz. 52, noot 1.
Of was 't oorspronkelijk een geheel ander, afzonderlijk stuk, pas later met het vorige tot een
geheel verwerkt?
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dien gewijzigde) slot. Een derde (Sievers' C?) heeft weer later, wellicht in het begin
de

der 13 eeuw, dit oudere, twaalfdeeuwsche gedicht (of wel: deze gedichten) in
nieuwere taal en stijl en versbouw omgewerkt, en er ook hier en daar wel geheele
de

stukken ingelascht. En een vierde heeft, later in de 13 eeuw, althans vóór 1272,
dit geheel wederom hier en daar gewijzigd en aangevuld, en een vroeger slot
vervangen door een nieuw, waarin eene hatelijke toespeling op Bouchard van
1)
Avennes plaats vond: 3376 (of reeds 3345?)-3484 . Waarna eindelijk de schrijver
van het voorschrift van hs. A - welk laatste volgens De Vreese, den besten kenner
2)

de

onzer Mnl. hss., tusschen 1330 en 1340 geschreven zal zijn - in 't begin der 14
eeuw de 9 laatste regels (3476-84) zoodanig wijzigde, dat de beginletters te zamen
3)
het acrostichon BI WILLEME vormden .
Deze onderstellingen lossen zeker niet alle raadselen op: noch b.v. het einde van
hs. F reeds bij 3392 = A 3426 (Mu. 3438): ‘Ende sullen sine kele hangen’ (= L 1769,
4)
B 3432), dat kwalijk ooit het werk besloten kan hebben , noch de bovengemelde
verschillen tusschen de door de ‘sprachmelodische’ en de zuiver-philologische
onderzoekingen gevonden grenzen van het jongere slot (en van andere jongere
toevoegsels).
Maar in 't algemeen ware een dergelijke ingewikkelde voorstelling eener herhaalde
omwerking, met inlasschingen en wijzigingen, naar inhoud en vorm, zeker niet zoo
onaannemelijk en verwerpelijk als zij velen, vooral met het oog op de terecht

1)
2)
3)

Tenzij men, wegens het eindigen van hs. F met 3392, voor deze 92 laatste regels nog weer
een vijfden ‘redactor’, om- of bijwerker moest aannemen!
Zie Hand. Lett. 1932/3, 33.
Zie Tschr. XLVI 53-64, LIII 157-8, 160, 165. ‘Het v o o r s c h r i f t van hs. A’; niet h s . A z e l f ,
waarin het acrostichon immers reeds verstoord is door de voorvoeging van Brune sprac in
3479 (zie Tschr. XLVI 58-62). Deze voorstelling van zaken, volgens welke het acrostichon
niet van den ‘dichter’ van R. I B, maar van een lateren, v e e r t iendeeuwschen ‘scrivere’
afkomstig is, heft ook 't bezwaar op, gelegen in de aanvaarding van een acrostichon reeds
de

4)

in de 13 eeuw (zie a.w. 53-7).
Zie Tschr. LIII 156-7.
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vanouds geprezen artistieke eenheid van het geheele werk, aanvankelijk allicht
schijnt. Integendeel ware zij geenszins in strijd, veeleer in volkomen
overeenstemming met de middeleeuwsche gewoonten en practijken, zooals wij die
kennen uit de telkens herhaalde, uitbreidende of bekortende omwerkingen van
allerlei geschriften - zoowel kronieken, biographieën, godgeleerde en andere
1)
wetenschappelijke werken als geestelijke en wereldlijke gedichten -, ook b.v. uit
de zeer uiteenloopende, niet of nauwelijks tot één archetypus te herleiden, vrije
2)
bewerkingen van ons Van den Levene ons Heren , en ten slotte... uit de eigen
nazaten van R. I, de herhaalde jongere be- en omwerkingen: R. II, later van glossen
voorzien, den Nederduitschen Reinke de vos, en anderzijds den proza-Reinaert en
de twee jongere reeksen van volksboeken. Waarom zou in deze lange reeks R. I
de alleroudste geweest zijn, waarom kan bij niet een of meer oudere Dietsche
voorgangers hebben gehad? Bij een stellig vanouds populair werk, waarvan allicht
yeel meer afschriften hebben bestaan dan voor ons bewaard zijn, ware dit stellig
niet verwonderlijk!
Onze kennis van de p e r s o n e n der dichters, Aernout en Willem, is ten slotte
door dit alles, helaas, niet vermeerderd. Integendeel; wij weten nu nog minder waar
beiden te plaatsen! Was de man, die oogenschijnlijk in vs. 1 zich zelf noemt ‘Willem
die Madocke makede’, en die omstreeks 1335, blijkens 't acrostichon, den schrijvers
3)
van hs. F en ('t voorschrift van?) hs. A nog bekend is als auteur van R. I, de dichter
van eenouder, twaalfdeeuwsch gedicht: R. I (A + B?), met inbegrip van vs. 1-10 van
den proloog; of was hij een der dertiendeeuwsche omwerkers van het geheele
gedicht (A + B)? En ook: was hij, in 't laatste geval, ‘Willelmus clericus’
(Praemonstratenser

1)
2)
3)

Zie b.v. reeds Tschr. LIII 158 en het daar aangehaalde.
Zie Beuken's uitgave, 102-8.
Het in vs. 1 van hs. A met andere hand op rasuur geschreven ‘vele bouke’ getuigt alleen dat
het in hs. F, en denkelijk aanvankelijk ook in hs. A geschreven gewag van Madocke later,
(lang?) n a c. 1335 (De Vreese's dagteekening van A), niet meer begrepen werd.
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1)

monnik?), die in 1269 nabij de priorij van Hulsterloo een huis bezat (en bewoonde)?
1)
Of was hij misschien de ‘magister Wilhelmus physicus’ van 1198 , of de ‘Willelmus
clericus’ van 1205, of de ‘Willelmus Flamingus’ van 1220, of wel de (wegens naam
2)
en stand opmerkelijke) ‘Willelmus clericus filius Reinars scriveins’ van 1285 , of
eindelijk een der ‘innombrables Willem qui figurent dans les chartes flamandes du
e

e

3)

XII au XIV siècle’ ? Ignoramus (et ignorabimus?). Omtrent Aernout mogen wij
alleen gissen dat hij de auteur is geweest van een der oudere vormen van R. I A;
tenzij men de voorkeur geeft aan de gissing, dat zijn naam een bloote vergissing,
4)
is een ver s c h r i j v i ng van den Franschen naam Perrout !
Zoo zou er ten slotte wel grond zijn voor instemming met Van Mierlo's mismoedige
5)
klacht over het gemis aan stellige feiten, niet te vergoeden door eene
opeenstapeling van min of meer vernuftige, uiteenloopende, gewaagde, en allicht
vergeefsche gissingen en onderstellingen omtrent mogelijk bestaan hebbende, doch
verloren gegane gedichten of redactiën! In allen gevalle blijft eene, ook op grond
dezer studiën, herziene, critische uitgave, met inleiding, woorden- en namenlijst ten
gerieve van het grootere publiek, en met een breeden exegetischen commentaar
voor de philologen, wel gewenscht, waar het den Reinaert geldt, ons Zuid-, maar
ook Grootnederlandsch middeleeuwsch meesterstuk.
O e s t g e e s t , November 1934.
6)
J.W. MULLER.

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

Zie boven, blz. 46-7.
Zie boven, blz. 46-7.
Vaderl. Mus. II 251.
Deze drie, en nog andere, door N. de Pauw in de Biogr. nation. VIII 453a, en later in Versl.
Vl. Acad. 1901, II 23-4, ten deele zonder nadere aanwijzing der vindplaatsen, genoemd.
T.a.p. Zie ook boven, blz. 48.
Zie hierover Tschr. XLI 65-114, LIII 127-67.
Versl. Vl. Acad. 1929, 44.
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Naschrift.
1. Na het afdrukken van het hierboven, blz. 30-45, geschrevene heb ik over de
gelegen- en gesteldheid van Hulsterloo en Kriekeputte van Dr. Jos. J. Gielen te
Hulst nog weer verscheidene, op plaatselijke kennis en eigen waarneming berustende
gegevens ontvangen, die ik hoop mettertijd, hier of in de Nom. Geogr. Neerl., mede
te deelen en te verwerken.
2. En eerst na het ter perse zenden van het boven, blz. 105-26, staande is bij mij
de heugenis herwekt van een paar plaatsen uit de belangrijke - helaas in eene
Duitsche ‘festgabe’ verscholen en zoodoende in de beide Nederlanden al te weinig
1)
bekend geworden - ‘Briefwisseling van Jan Frans Willems en Jacob Grimm’ ,
waardoor het hierboven gezegde op meer dan één punt met het gezag van den
vader der Germaansche philologie gedekt en versterkt wordt. Over de (hierboven,
blz. 106-7, besproken) ontstentenis van ‘Oudnederlandsche’ literaire en andere
geschriften schrijft Grimm, 15 April 1835, aan Willems, naar aanleiding van diens
eerste uitgave van den Reinaert (I en II) in 1834 en van andere door hem (G.) van
de Zuidnederlandsche philologen gewenschte en gevraagde uitgaven en studiën
o.a.: ‘Immer ist mir aufgefallen und ein halbes räthsel gewesen, wie es kommt, dass
die flandrische sprache, der doch so viel aufbewahrungsmittel (alte klöster u.s.w.)
zu gebot standen, aus der älteren zeit (ich meine über das 13. jh. hinaus) keine
denkmäler aufzuweisen hat, nicht einmal glossen und formeln’; waarna hij het
Lodewijkslied en de ‘abrenuntiatio’, schoon in de zuidelijke Nederlanden gevonden,
als niet Vlaamsch, afwijst. En 9 jaar later, 26 April 1844, komt hij, in het antwoord
op een brief van W. over een door dezen (blijkbaar ingevolge G.'s bovenstaande
opmerking) uitgelokte prijsvraag der Brusselsche Academie: ‘Over de geschreven
de

taal der nederlanders vóór de 12 eeuw, de ontstentenis van duitsche [d.i.
“Nederlandsche”] handschriften in deze gewesten enz.’, op dit punt terug: ‘Ich will
es wol glauben, dass die Brüsseler preisfrage unbeantwortet blieb, und traue ihr
auch für die zukunft keinen erfolg zu - denn wo sind die sprachdenkmäler vor dem
13. jh.? aus ein paar

1)

Met tal van toelichtende aanteekeningen uitgegeven door W.L. de Vreese, in: Mittelalterliche
Handschriften. Festgabe zum 60. Geburtstage von H. Degering (1926), s. 264-95.
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bruchstücken und aus den formen der eigennamen in lat. urkunden wird sich wenig
sicheres ergeben’. En zoo, 25 Oct. 1845, nogmaals in gelijken zin. Thans, een eeuw
later, zijn wij, dank zij enkele vondsten en sommige loffelijke studiën, wel iets, maar
toch nog niet veel verder gevorderd in onze kennis der ‘Nederlandsche’ geschreven
de

de

taal (en literatuur?) vóór de 12 , ja de 13 eeuw!
3. Over Willems', door Van Mierlo en Stracke opnieuw betoogde dagteekening
van Reinaert I omstreeks 1170 (zie hierboven, inz. 116-22) schrijft Grimm, 29 Dec.
1836: ‘Ihre Mutmassungen über die beiden dichter des werks [de door W. uitgegeven
Rein. I e n II] sind scharfsinnig. zu ende gebracht wird die sache noch nicht damit.
einmal will mir das hohe alter des alten theils [R. I, A en B] um das jahr 1170 noch
nicht völlig einleuchten. die flandrische poesie soll damals einen ausgezeichneten
dichter hervorgebracht, und dann wieder ganze hundert jahre stille gelegen haben
bis auf Willem Utenhoven [toen door W. voor den dichter van R. II gehouden] und
Maerlant. Hätten sich nicht nachrichten von jenen älteren dichtern, selbst bei Maerlant
finden müssen’ enz.? Zie ook het vervolg (a.w., blz. 273) over de niet
‘vormaerlantische’ taal en stijl van R. (I); daarentegen ‘in dem umgearbeiteten
1)
Glicheser lassen sich wendungen des 12. jh. bestimmt erkennen’. Doch ook in het
Leven van Jezus (ed. Meyer), door W., XVIII, ‘almede van vóór of omtrent 1200’
geacht, kan G. niets vinden, dat zou wijzen op een tijd, veel vroeger dan c. 1260/70.
Zoowel in zake de verwonderlijke ontstentenis van ‘Oudnederlandsche’ geschriften
als in mijn ongeloof aan den twaalfdeeuwschen ouderdom van (d e z e n o n z e n )
Reinaert I bevind ik mij derhalve in 't beste gezelschap, kan ik mij beroepen op het
reeds eene eeuw oude, maar scherp en ver ziend oordeel van een man als Jacob
Grimm.
O. Juni 1935.
J.W.M.

1)

Reinhart Fuchs, de dertiendeeuwsche omwerking van den twaalfdeeuwschen Isingrînes Not;
zie hierboven, blz. 118 en LIII 43-54.
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Broeder Aernout, Broeder Everaert en Zuster Lutgaert
Het is bekend, dat er in de Middeleeuwen een groote menschenklasse geweest is,
wier bestaan een voortdurend reizen en trekken was. Kooplieden, die om hun zaken
een zwerversleven leidden, voordat bij het opkomen van het kapitalisme de trekkende
handelaar door den vasten agent vervangen werd; handwerkslieden, die om werk
van stad naar stad trokken; zij, die in deze onrustige tijden, waarin de bodem het
productiemiddel bij uitnemendheid was, door oorlog of hongersnood van huis en
hof verdreven, elders een bestaansmogelijkheid zochten; bedelmonniken en
bedevaartgangers; kermisklanten, speellieden, koorddansers, goochelaars en
1)
berenleiders; dakloozen, vagebonden en bedelaars . Al dezen hebben hun
contingent geleverd voor het ‘varende diet’, de menigte, die in de Middeleeuwen de
landweg bevolkte en een golvend element vormde in de onbewegelijke samenleving:
‘la masse des vagebonds flottant à travers la société, vivant au jour le jour’, zooals
2)
Pirenne hen kernachtig geteekend heeft . Tot dit groote en verscheiden gezelschap
behoorden ook intellectueelen, ‘varende clerken’, die reeds in de oudste tijden, zelfs
3)
nog vòòr de Karolingische periode, zich aan ons oog voordoen . Zij zijn het, die in
de hooge Middeleeuwen de Vaganten vormen. De opbloei der Scholastiek bracht
een grooten toeloop van studenten in de theologie met zich mede en werd daardoor
oorzaak van de

1)

2)
3)

Vgl. H. Pirenne, G. Cohen et H. Focillon, La Civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au
milieu du XVe siècle (1933) 44, 86; S. Muller Fz., Schetsen uit de Middeleeuwen II (1914)
154.
H. Pirenne, Les Villes du Moyen Age (1927) 102.
Th. Hampe, Die Fahrenden Leute in der Deutschen Vergangenheit (1902) 50; J. van Mierlo
Jr. S.J., Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde (1928) 371; Helen
Waddell, The Wandering Scholars (1932) 39 vgg., 244 vgg.
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toeneming der scolares vagi. Uit hen groeiden de Vaganten, studenten, zwervend
van de eene hoogeschool naar de andere, levend in eigen sfeer, dichtend een eigen
1)
literatuur . Aanvankelijk geëerde en gezochte dichters, die in de taal der geleerden,
het Latijn, hun verzen goten, droegen zij voor een steeds wisselend, voornaam
publiek, dat telkens weer hun komst op prijs wist te stellen, hun werk voor. Zoo is
het te begrijpen, dat sommige geestelijken na hun lossen studententijd zich niet in
de kerkelijke tucht konden schikken en hun officie verlieten voor het ongebonden
zwerversleven. Ook zijn er geweest, die bij de toeneming van het aantal
gestudeerden geen plaats als geestelijke konden verkrijgen en dus uit economische
2)
noodzakelijkheid, ter wille van hun broodje, op de landstraat bleven vagebondeeren .
Deze economische factor zal wel vooral in de hand gewerkt hebben, dat de kloof,
die de Vaganten aanvankelijk streng van de rest der vagebonden scheidde, steeds
smaller werd. Evenals de kooplieden of kermisklanten moesten de Vaganten zich
richten tot de bevolkingscentra, waar zij hun geestesproducten, die tot een koopwaar
3)
afzakten, aan den man konden brengen . Bovendien moet de achteruitgang der
intellectueele zwervers wel zeer beinvloed zijn door de veroordeeling, die zij van
de zijde van twee groote cultuurmachten ondervonden: de Kerk wierp hen uit om
hun heidensche trekken; volgens de Germaansche rechtsbegrippen was ieder
4)
zwerver eerloos . Dat laatste blijkt, voorzoover het onze streken betreft, duidelijk
uit de veertiende-eeuwsche Dietsche bewerking van den Saksenspiegel, waar
‘spillude’ te midden van

1)
2)
3)
4)

Vgl. Marie Ramondt, Maerlant en het Vagantisme, in: Neophilologus XVIII (1933) 215 vgg.
Hampe, a.w., 44 vgg.; J.J.A.A. Frantzen, Zur Vagantendichtung, in: Neophilologus V (1920)
60 vgg.
Vgl. Marie H. van der Zeyde, Hadewych. Een studie over de mens en de schrijfster (1934)
55 n.l.
Hampe, a.w., 18 vgg., 24 vgg. Het verband, dat tusschen de diabolische machten en de
speellieden gevoeld werd, blijkt nog uit het exempel van den ‘piper’; vgl. C.G.N. de Vooys,
Middelnederlandse Legenden en Exempelen (1926) 161 vgg.
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1)

allerlei ander uitschot rechteloos verklaard worden . Voor de houding der Kerk zijn
tal van bewijzen bij te brengen, die hun hoogtepunt vinden in de Decretaliën van
Paus Bonifacius VIII, waarbij de clerici vagantes van de voorrechten van den
2)
geestelijken stand beroofd werden .
Van het bestaan van Vaganten in de Nederlanden kende men tot voor kort geen
bewijzen. Op zichzelf was er geen reden om te veronderstellen, dat zij hier niet even
goed als in het verdere West-Europa zouden geweest zijn. Wie vòòr de stichting
der eerste Nederlandsche Universiteit, die van Leuven in 1426, uit deze streken
een hoogeschool wilde bezoeken, moest daarheen reizen onder de moeilijke
omstandigheden, die het toenmalige verkeer bood. Ook uit de lage landen moeten
clerici vagabundi gekomen zijn, ook al zijn van hen geen dichterlijke voortbrengselen
over. Bovendien zou, indien zij er niet geweest waren, moeilijk te verklaren zijn, hoe
het komt, dat wel in de volgende eeuwen van het verval het geleerde proletariaat
in zoo ruime mate in de Nederlanden blijkt voor te komen. Inderdaad zijn van het
Vagantisme, weliswaar weinige, toch wel enkele sporen bewaard. Onlangs heeft
Mejuffrouw Ramondt betoogd, dat Maerlant het leven van den ‘varenden clerc’ heeft
3)
geleid en zijn oeuvre ook literair tot de Vagantenpoëzie is te rekenen . Doch wij
zullen ons met den Nederlandschen Vagant verder niet bemoeien en ons vooral
4)
richten tot zijn gedeclasseerden nakomeling . Ook wanneer de intellectueelen tot
de heffe van het volk van den landweg zijn gezonken, dan nog vormen zij daaronder
een zekere élite, die zich nog wel onderkennen laat van de ordinaire vagebonden,
landloopers en kermisgasten. Zij vormen een orde - waarbij

1)
2)
3)
4)

B.J.L. de Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel in Nederland I (1888) 27, § 39; 32, § 52.
Frantzen, a.w., 76; Marie Ramondt, a.w., 216; Helen Waddell, a.w., 268.
Marie Ramondt, a.w., 215 vgg., vooral 217, 219 vgg.
J. Walch, Boeken die men niet meer leest (1930) 53, schijnt de Vaganten en de latere
intellectueele zwervers met elkaar te verwarren.
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men vooral niet aan een strenge organisatie moet denken -, de Goliaerden, die in
de Nederlanden vooral onder den naam van Aernouts arme broederen bekend zijn.
Dat onder deze beide benamingen inderdaad dezelfde groepen van zwervers
verstaan werd, wordt zeer begrijpelijk, indien men de afleiding ervan nagaat. Aan
het hoofd van de orde der Goliaerden staat Golyaes, wat door Theodor Hampe van
het Latijnsche ‘gula’ wordt afgeleid en volgens hem pas later met den bijbelschen
1)
reus Goliath in verband gebracht werd . Evenwel heeft Frantzen terecht gewezen
op de omstandigheid, dat de later als ketter veroordeelde wijsgeer Abélard door zijn
2)
bewonderende leerlingen met den bijnaam Goliath geëerd werd . Tot die leerlingen
behoorden ook de revolutionair Arnold van Brescia, die in 1155 te Rome als ketter
verbrand is en in wien men den Aernout, die als patroon der intellectueele
3)
vagebonden optreedt, herkend heeft . De geestverwantschap tusschen den
geestelijken Goliath Abélard en zijn discipel Arnold van Brescia correspondeert
treffend met de soortgelijkheid der Goliaerden en Aernoutsbroeders; de eersten zijn
geheel, de laatsten voor een belangrijk deel vagebondeerende en verloopende
4)
intellectueelen, geestelijken zoowel als studenten . Hoe

1)
2)
3)

4)

Hampe, a.w., 49; vgl. H. Schneegans, Geschichte der grotesken Satire (1894) 65 vgg.; Mnl.
Wdb. II kol. 2054 en de daar aangehaalde plaatsen.
Frantzen, a.w., 60 vgg.; vgl. Helen Waddell, a.w., 107 vgg.
Vgl. Frantzen, a.w., 61; J.J.A.A. Frantzen und A. Hulshof, Drei Kölner Schwankbücher aus
dem XVten Jahrhundert (1920) XIX vgg.; J.W. Muller, Aernouts en Everaerts Broeders, in:
Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XXXIX (1920) 135. - Professor Muller heeft de geschiedenis
van den naam Arnold nagegaan: in het Oosten was filii Hernaudi een scheldnaam voor de
kruisvaarders; in Provence is Arnoul gelijkwaardig aan zot, in Frankrijk aan ‘cocu’ (J.W. Muller,
Aernout en Consorten, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XXXVIII (1919) 141 vgg.). In deze
laatste beteekenis komt de naam, voorzoover mij althans bekend is, in de Nederlandsche
literatuur maar eenmaal voor: in de Rose van Hein van Aken, waar ‘sinte Arnouts broederscape’
de gezamenlijke bedrogen echtgenooten bedoelt (Die Rose van Heinric van Aken, uitgegeven
door E. Verwijs (1868) 147, vs. 8625). Doch deze plaats gaat rechtstreeks op den Franschen
tekst terug.
De Commentator bij Bebel's Triumphus Veneris van 1501 noemt de zwervende studenten
nog vaganten; vgl. F. Kluge, Rotwelsch. Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der
verwandten Geheimsprachen (1901) 30: de scholasticis, quos vulgo vagantes appellat, qui
dolis et artibus innumeros simplices homines decipiunt. In de 17de eeuw heetten zij te Hamburg
nog zoo (Hampe a.w., 71).
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de laat-middeleeuwsche intellectueele zwerver als medicus en wonderdoener langs
1)
de boerenhofsteden ging, heb ik bij een vroegere gelegenheid reeds behandeld .
Thans wil ik hem in zijn verder bedrijf, zooals dat in de Nederlanden zich ontplooide,
nagaan.
Wij zijn vrij nauwkeurig ingelicht omtrent het bestaan van den Aernoutsbroeder,
doordat in den bekenden bundel der Veelderhande Geneuchlijcke Dichten op gezag
van ‘een goet ghesel’, wat wel het best weer te geven is met ‘een jongen van de
2)
3)
vlakte’ , de ontwikkeling van zoo'n type beschreven wordt . Al zijn er, die uit een
beter milieu stammen - vooral studenten, waarover zoo straks nader te spreken zal
zijn -, gewoonlijk is Aernout de zoon van ‘een haveloos gheselle’ en ‘een mos’
4)
oftewel een meid. Door zijn moeder te vondeling gelegd , wordt het kind, schreiend
op de kerkplavuizen,

1)
2)

3)
4)

Vgl. mijn opstel Van Zwervende Dichters en Reizende Meesters, in: Groot-Nederland XXII
(1924) I 612 vgg.
Vgl. E. Verwijs, Van Vrouwen ende van Minne [1871] 99; F. Zarncke, Sebastian Brants
Narrenschiff (1854) LXII, waar in Das schif der Flust van Heinrich der Teichner, uit de zestiger
jaren der vijftiende eeuw, te lezen staat: Nur die gůt gesellen haizen, die süllen an dem schef
erbaizen, die nicht achtent got noch êr. Moenen, de duivel in Mariken van Nieumeghen, zegt
van zichzelf, dat hij is ‘wel bekent met veel goede gheselle’ (P. Leendertz Jr.,
Middelnederlandsche Dramatische Poëzie [1907] 289). De meening van Dr F. Prims, die de
uitdrukking ‘een deel goede ghesellen van der stat’ in de Antwerpsche stadsrekening van
1401 zoo opvat, dat daaronder stellig geen leden van het Carnavalsgilde van de Blauwe
Schuit verstaan werden (F. Prims, Het oudste Tooneel te Antwerpen, in: Versl. en Meded. d.
Kon. Vl. Acad. (1933) 869 en 871), is dan ook bezwaarlijk juist.
Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen, opnieuw uitgegeven
vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1899) 105 vgg.
Dit vertelt ook de jonge Aernout, wiens ouders samen vochten, van zichzelf (Veeld. Gen. D.,
81). Op dit bedrijf zinspeelt wel Anthonis de Roovere, als hij zegt:

Men vindt moederen, die se (haar kinderen) den vader ontkijven,
de sulcke latense vondelingen blijven.
(G.C. van 't Hoog, Anthonis de Roovere (1918) 12). Van wat hij daarbij verder zegt:

Men vindt moederen, die haer kinderen verhueren;
sulck dat die kinderen luttel beklijven
daer Trouwandijse af ghaf dbekueren!
vindt men het historische bewijs in het Wanderbüchlein van Johann Butzbach, I cap. 3 en 4
(Des Johannes Butzbach Wanderbüchlein, aus der lateinischen Handschrift ŭbersetzt von
D.J. Becker [1912] 17; de oorspronkelijke tekst, die in de Universiteitsbibliotheek te Bonn
berust, is nog onuitgegeven). Ook Robbeknol in de Spaense Brabander heeft dergelijke
ervaringen gehad (G.A. Bredero, Werken, met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel
II (1924) 237).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

134
opgenomen door een bedelvrouw, die het vier jaar lang als lokvink voor aalmoezen
gebruikt, hetzij dat zij het op den arm draagt, dan wel den daarvoor te groot geworden
1)
jongen aan de hand houdt . Ook een tweede viertal jaren blijft de jonge Aernout bij
zijn rare pleegmoeder, die hem dagelijks vier of vijf straten laat afbedelen. In deze
leerschool ‘een recht truwant’ geworden, wordt zijn opvoeding in de boeverij voltooid,
doordat hij weer vier jaar als geleider in dienst van een blindeman is. ‘Aldus blijft
Aernout een recht kockijn’, die in den kroeg zijn meester bier verschaft, en zelf drinkt
2)
hij wijn . Op zijn twaalfde jaar is hij genoeg verdorven om zelf zijn kost te kunnen
verdienen en gaat den boer op, gewapend met zijn stok, ‘twelck is zijn beste juweele’.
Na opnieuw vier jaren heeft hij daarvan genoeg, zoekt zich - zestien jaar oud! - een
‘mosse’ en leeft als souteneur. Prettig heeft zijn meid het niet bij hem: ‘een stock in
vier ghespleten is mijn elle, daer mete ick mede mijnder amijen alle haer lede, soo
gaet sij smorgens als een paeu ghekleet met groen ende blaeu’, spot zijn
3)
galgenhumor . Dit otium cum

1)

2)

3)

Deze situatie wordt misschien verbeeld op het anonyme schilderij der Vlaamsche school uit
het midden der zestiende eeuw in het Rijksmuseum te Amsterdam (no. 347), dat op satirische
wijze het 21ste hoofdstuk van het evangelie van Matthaeus behandelt en waarop in een
Gotische kerk, naast andere vagebonden, ook een oude vrouw, mogelijk een bedelares, op
een krukje zittend met een kind aan haar voeten, afgebeeld is.
Dergelijke praktijken verwijt ook de blinde in het zestiende-eeuwsche esbatement Van den
Blinden diet tgelt begroef (uitgegeven door M. de Jong, Drie zestiende-eeuwse Esbatementen
(1934) 65 vgg., vooral 66) aan den hem begeleidenden cnape. Deze jongen lijkt wel een
Aernoutsbroeder te zijn, die wat hij aan Latijn van de schoolbanken medegenomen heeft, in
het zwerversleven te pas brengt. Ook zijn opsnijden, dat zijn meester en hij naar Rome willen
gaan, is geheel in stijl.
Veeld. Gen. D., 85.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

135
indignitate duurt ook slechts vier jaren, waarna een even lange periode komt, waarin
Aernout verkeer met rijken zoekt, waarvoor hij zich een zekere ontwikkeling eigen
moet maken: ‘veel nieuwe spreuken gaet hij leeren’. Dit teren op betergesitueerden
schijnt wel het eigenlijke Aernouts bedrijf geweest te zijn, het zwerven ‘achter lande’,
waarbij de verachtelijke praktijken van vroegere perioden ook nog wel voortgang
gevonden zullen hebben. Thans draagt hij, volleerd in het métier, het befaamde net,
maar oud wordt hij daarbij niet, want de slotregel van het gedicht zegt luguber:
Soo kostet hem tnaeste iaer zijn vijf zinnen.

Vijfentwintig jaren welgeteld: dat is wat het zware leven Aernout toemeet. En elders
heet het:
1)

Int gast-huys te sterven is haer een gerijf .

Een kleine uitweiding moet noodzakelijk gewijd worden aan het merkwaardige toilet,
waarin de Aernoutsbroeder ons afgeschilderd wordt: ‘met sijnen netten ende sijnen
2)
knopen’ . Hoe men zich die moet voorstellen, daarover heeft men lang getwist.
Thans is de meening van Verdam, dat ‘knoop’ in dit verband ‘ingezet stuk’ moet
3)
beteekenen , wel algemeen aanvaard. Doch met zijn verklaring, dat onder ‘net’ zou
moeten worden verstaan ‘een uit touw geknoopt lichaamsbedeksel’, kon reeds Van
Moerkerken Sr. slechts ten deele zich veree-

1)
2)

3)

Veeld. Gen. D., 88. ‘Gasthuys’ heeft hier nog de beteekenis van: tehuis voor zwervers; vgl.
Muller, Schetsen II 151 vgg., vooral 155 vgg.; Groot-Nederland XXII (1924) I 619 n.l.
Jan van Styevoorts Refereinenbundel anno MDXXIV, uitgegeven door F. Lyna en W. van
Eeghem II [1930] 61; vgl. Veeld. Gen. D., 72, 87: benet ende becnoopt; V. de Meyere en L.
Baekelmans, Het boek der Rabauwen en Naaktridders (1917) 60. In het algemeen is ‘pellen
ende net’ het bedelaarstenue; vgl. W. van Hildegaersberch, Gedichten, uitgegeven door W.
Bisschop en E. Verwijs (1870) 130.
J. Verdam, Van dingen, die selden gescien, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lctt. XII (1893) 175
n. 2; vgl. J.F. Willlems, Van dinghen, die selden ghescien, in: Belg. Mus. X (1846) 119: rybauts
hemde sonder cnoep.
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1)

nigen; volgens dezen is het veeleer de bedelzak . Tot bewijs beroept hij zich op
een plaats in de samenspraak Ptochoplousioi van Erasmus, waar een zwervende
Franciscaner monnik, die zijn schooiersplunje ‘vestigium Evangelicae vitae’ noemt,
door een herbergier, die hem en zijn makker noode nachtverblijf verleent, op zijn
2)
plaats gezet wordt: ‘mihi videtur erronum vita, qui vagantur cum reticulo’ . In dit
laatste wilde Van Moerkerken zien ‘een voddig kleed, gemaakt van geknoopt touw,
met een bedelzak’. Voor die opvatting vond hij steun in een plaats in den Byencorf,
waar Marnix van ‘sack-bedelaers’ spreekt en bedoelt, wat elders ‘netteboeven’
3)
genoemd wordt . Zijn theorie achtte hij bevestigd door het plaatje, dat in Bolte's
4)
uitgave van Macropedius' tooneelstuk Aluta de situatie verduidelijkt . Het net was
dus niet alleen, wat wij modernen een ‘net’-hemd noemen, maar ertoe behoorde
ook de bij onze grootmoeders geliefde, thans nog niet geheel vergeten réticule.
Indien men nagaat, hoe de kleedij in de Aernoutsgedichten beschreven wordt,
dan blijkt Van Moerkerken uit de geringe gegevens, die hem ter beschikking stonden,
een juist resultaat te hebben opgebouwd. Toch lijken ook nu nog sommige gegevens
met elkaar in tegenspraak. Aernout getuigt, dat ‘totten nette’ onmisbaar is ‘een
5)
beursken gheknocht van fijnen zijde, wel ghewrocht’ , terwijl elders ‘der ordens
6)
habijt’ omschreven wordt: ‘'t welck is een geknoopt hemde ende een net’ . Het
maakt den indruk, of bedelzak en hemd beide beurtelings

1)
2)

3)
4)
5)
6)

P.H. van Moerkerken, Netteboef, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XVIII (1899) 53 vgg.
D. Erasmi Colloquia, cum annotationibus A. Montani (1658) 336; N.J. Singels, Een tweede
Twaalftal Samenspraken van Desiderius Erasmus (z.j.) 81, vertaald ook ‘reticulum’ met
bedelzak’.
Ph. van Marnix van St. Aldegonde, De Byen-corf der H. Roomscher Kercke (1657) 35 vgg.,
I cap. 5.
G. Macropedius, Rebelles und Aluta, herausgegeben von J. Bolte (1897) XVII vgg.; vgl. Van
Moerkerken, a.w., 159.
Veeld. Gen. D., 80.
Veeld. Gen. D., 91; vgl. 72, 89.
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als ‘net’ worden aangeduid. De dracht vertoont zich in haar geheel als het ‘net’-hemd
met ingezette stukken en gescheurde mouwen, kapotte kousen, versleten schoenen
en een witlinnen broek. Daarbij behoort dan de ‘réticule’, dat een geknoopte zijden
beurs lijkt te zijn, een fraaie bedelzak. Uit het Liber Vagatorum van omstreeks 1500
1)
blijkt, dat het net geel van kleur was, ‘die gelen garn’ . Volgens Hampe, die daarin
2)
door Frantzen nagevolgd wordt, werd het net om hoofd en schouders gedragen .
In het Liber Vagatorum, waarop hij zich voor die opvatting beroept, heb ik echter
tevergeefs naar het bewijs daarvoor gezocht. In de Aluta van Macropedius leest
3)
men, ‘quod rete caput obvolvitur’ . Wel hangt daar het net om het hoofd van de
bedrogen boerevrouw, doch blijkbaar hebben de rabauwen, die haar dronken gevoerd
hebben, haar als netteboef vermomd. In het dépôt van het Centraal Museum te
Utrecht bevindt zich een anoniem schilderij uit de school van Pieter Brueghel den
4)
Ouden, waarop men eenige boeren zich aan pannekoeken ziet te goed doen . Het
is blijkbaar een voorstelling van een huiselijk feest: een der mannen is als nar
uitgedost en door de geopende deur komen een man en een vrouw binnendansen,
begeleid door een doedelzakspeler. Het is een wonderlijk paar, dat witte netten om
het hoofd en voor het gelaat gebonden heeft, waaroverheen de vrouw haar huif,
bekroond met een mannenmuts, de man een mantelkap, gedekt door een
omgekeerde nap, draagt. Om zijn hals hangen een uit eieren bestaande keten,
waaraan een worst bungelt, en een tasch. Zijn beenen steken in een witte

1)

2)
3)
4)

Kluge, Rotwelsch, 42, 63. Dat in het Nederlandsche Der Fielen Vocabulaer, dat een bewerking
van het Liber Vagatorum is, dit détail ontbreekt, mag wel niet als argument gelden, dat in de
Nederlanden het net een andere kleur zou gehad hebben.
Hampe, a.w., 72; Frantzen, in: Neophilologus V (1920) 78.
Macropedius, Aluta, ed. Bolte, 101, vs. 519.
[W.C. Schuylenburg en C.H. de Jonge,] Catalogus der Schilderijen (in het) Centraal Museum
(te) Utrecht (1933) 128, no. 264. Mijn beschrijving van het schilderij wijkt af van die van Freule
de Jonge, die er een herberg-tafereel in ziet. Een gedeeltelijke afbeelding van het schilderij
is aan dit opstel toegevoegd.
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broek, wat ons als beenbekleeding der Aernoutsbroeders bekend is. Stellig zijn de
dansers op het schilderij een paar netteboeven, Aernout en zijn ‘mosse’, die door
hun kapriolen de feestvreugde der boeren komen verhoogen, en ook wel, te
oordeelen naar de gelaatsuitdrukking van de vrouw, die bij het vuur pannekoeken
bakt, het zachtere deel van het gezelschap verschrikken. Zij dragen het net over
1)
het hoofd . Ook uit sommige literaire bronnen valt met zekerheid te concludeeren,
dat het net wel als lichaamsbedekking gedragen werd. Zoo uit de woorden van den
verloopenden Parijsche student uit de veertiende-eeuwsche boerde Dit es de
Frenesie, die van zichzelf zegt:
2)

Int leste heb ic aen een net ;

niet minder uit den regel van het, straks uitvoeriger te bespreken, gedicht uit het
Antwerpsche Liedboek, dat ‘een out liedeken’ heet en dus waarschijnlijk uit de
vijftiende eeuw dateert:
3)

die ioncste ruyter tooch wt zijn net .

Als men alle verspreide gegevens met elkaar vergelijkt, krijgt men den indruk, dat
het net inderdaad de bedelzak was, die, in ledigen staat, ook wel als kleedingstuk
of als hoofdbedekking diende. Mogelijk werd het wel als masker gebruikt, om den
4)
zwerver onherkenbaar te maken . Door de schijnbaar elkaar tegensprekende
berichten aldus op te vatten, brengt men ze ongedwongen met elkaar in
overeenstemming.
Hoe de Aernoutsbroeder zijn kostuum onderhoudt, daarin vergunt ons een
alleraardigst kijkje de zgn. Reinaert II, de

1)

2)
3)
4)

Ook op het schilderij der Geneugten van den Winter van Sebastiaan Vrancx, dat in het voorjaar
van 1934 op de Brueghel-tentoonstelling in de Kunsthandel P. de Boer te Amsterdam te zien
was, dragen twee bedelaressen nog netten voor het gelaat. Men vindt het schilderij afgebeeld
in den Catalogus van die tentoonstelling onder no. 219.
E. Verwijs, Dit sijn X goede Boerden (1860) 30.
H. Hoffmann von Fallersleben, Horae Belgicae XI (1855) 87, no. 58.
Vgl. C. Kiliani Etymologicum Teutonicae Linguae II (1777) 379, i.v. masche, mascke, en 415,
i.v. net en net-boeve.
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veertiende-eeuwsche omwerking en verlenging van het vossenverhaal, Reinaerts
Historie, waarin de apin Rukenau van haar zoon Biteluus vertelt:
Want nie ensach men enen so cloec
om een out vuul hemde of een broec,
dat nadich is mit veel cnopen,
dat te besien ende over te lopen
ende te suveren van den gaudinen.
Ribauden, boeven en cockinen
hebben daer seer vercoren om.
si gheven hem appel haerre som,
die si ghecrighen ter luden huus.
So gaet weder Biteluus
haer hemden doorsoeken ghereet,
ende doorclouwen, als sise besweet
laten rotten ende onghedwoghen.
So groeien si, die sie te bitene ploghen,
dat sise mitten naghelen verdriven,
ende die sleters wel te stucken wriven.
Hier canse mijn soon so wel of claren
dat si sijns al te node ontbaren
1)
ende brenghen hem teten meer dant baet .

Dit zeer anthropomorphisch dierentafereeltje zal zeker een welgelijkend beeld van
een menschelijk bedrijf geven: de voddenkoopman, die de Palthe van het uitschot
der maatschappij is.
2)

Waarvan leefden deze vagebonden, zoo zij niet tot gewone bedelarij vervielen ?
Sommigen, die aan de hoogescholen kennis der geneeskunde opgedaan hadden,
zochten die geleerd-

1)

Willems Gedicht Van den Vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetsung Reinaerts
Historie, herausgegeben und erlaeutert von E. Martin (1874) 250 vgg., vs. 5111-5129.
Opmerkelijk is, dat Biteluus' zuster Hatenet als kapster de haren reinigt van dienstmeisjes,
‘die liever dansen in den nacht ende smorghens slapen lanc ende sacht’ (vs. 5151-5152),
wat aan de Blauwe Schuit herinnert; vgl. Verwijs, Vr. e. Minne, 97, 99.

2)

Hierop zinspeelt een plaats in de Antwerpsche Spelen 1561, F fol. 32
B.H. Erné te Utrecht zoo vriendelijk was mijn aandacht te richten:

vs

(Diest), waarop Dr

Hij sal hooftman sijn bij Aernouts soorte,
hij sal sijn hant corts steken over de deure.
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1)

heid ten platten lande productief te maken . Anderen zien wij als waarzeggers en
2)
duivelsbezweerders, als liedjeszangers en muzikanten optreden . In de Dietsche
bewerking van de parabelen van Cyrillus verdient een netteboef zijn kostje met een
3)
gedresseerde apin . Daarnaast blijken zij herhaaldelijk een bijzondere bron van
inkomsten te hebben in valsch spelen. Ook daarover een korte uitweiding.
In de Middeleeuwen, toen het duivelsprentenboek nog niet bestond of blad voor
blad uit de hand gekleurd moest worden, zoodat het te kostbaar was om gemeengoed
te worden, had zijne Helsche majesteit een ander propagandamiddel noodig en
bediende zich van het dobbelspel om het menschdom ten verderve te voeren: als
4)
anti-christelijk instrument , dat in zijn zes kanten de tegenhangers van de stigmata
van den Heiland draagt, wordt de dobbelsteen door middeleeuwsche moralisten
5)
ons beschreven . Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de
Aernoutsgedichten overvloeien van zinspelingen op het hasardspel. De jonge
6)
Aernout, die ‘met teerlinghen leerde... (s)ijn eerste rekeninghen’ , drukt getallen

1)
2)

3)
4)

5)

Vgl. mijn opstel in Groot-Nederland XXII (1924) I 612. vgg.
Bijv. Veeld. Gen. D., 95, 99; De Meyere en Baekelmans, a.w., 27 vgg., 60; C. Everaert, Spelen,
uitgegeven door J. Muller en L. Scharpé (1920) 172; vgl. G. Kalff, Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde II (1907) 98 vgg.
Clara M. Lely, De Parabelen van Cyrillus (1930) 95 vgg., III 12. Ik dank de kennis van deze
plaats aan den heer J.F. Heybroek, litt. cand. te Amsterdam.
Wellicht deden daarbij de bijbelteksten Matth. 27:35, Marc. 15:24, Luc. 23:34 en Joh. 19:23
hun invloed gelden. Op de vijftiende-eeuwsche houtsnede, die in de omstreeks 1485,
waarschijnlijk door Johan Zainer te Ulm, gedrukte Gaistliche uszlegong des lebens Jhesu
Cristi deze teksten in beeld brengt, ziet men twee dobbelaars, die meer middeleeuwsche
vagebonden dan Romeinsche krijgsknechten gelijken. Vgl. [A. Schramm,] Geistliche Auslegung
des Lebens Jesu Christi. Ein Holzschnittfolge des 15 Jahrhunderts (1922) 46.
Vgl. A. Hallema, De Dobbelsteen en het Dobbelspel, in de literatuur en de historie, in: De N.
Gids XLV (1930) II 253 vgg. Ik herinner mij slechts één vroege plaats, waar van het kaartspel
sprake is: in het uit het Duitsch vertaalde, nog uit de vijftiende eeuw stammende lied van den
‘sluymer’ uit het Antwerpsche Liedboek (Hoffmann v. Fallersleben, a.w. XI 250). Vgl. G. Kalff,
Het Lied in de Middeleeuwen (1884) 459; J. Koepp, Untersuchungen über das Antwerpener
ste

6)

Liederbuch vom Jahre 1544 (z.j.), bespreekt het niet. Men vergelijke met deze plaats de 94
strophe van François Villon's Grand Testament (Les Oeuvres de Maistre François Villon
(1922) 94).
Veeld. Gen. D., 73.
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uit in termen, aan het dobbelspel ontleend: negen heet ‘quater cincq’, en om tien
1)
nietswaardigen te beschrijven zegt hij: ic spel II deux aes met chijs asen . De kwant
2)
verklaart, dat twee dobbelsteenen bij de uitrusting van den netteboef behooren .
Het spel was voor den Aernoutsbroeder een broodwinning, waarbij het wel niet
bijzonder eerlijk zal zijn toegegaan. In de orderegel van Aernouts arme broederen
worden aanwijzingen gegeven, hoe men moet handelen, als ‘die steenen niet en
3)
4)
loopen nae u zinnen’ . De ‘klercken van deuxase’ , ‘diet avonturen van seven te
5)
tellen teender cansen’ , hebben deze lessen ruimschoots in praktijk gebracht. ‘Dit
sijn dese broeders lessen, dat van vive ic hout sessen’, luidt het in een ander gedicht,
6)
dat een aanverwante soort rabauwen beschrijft . Deze praktijken waren oorzaak,
dat in het Augsburger Achtbuch van 1349 het woord ‘fünfler’ de beteekenis heeft
7)
van valsche speler . ‘Dat zijn dees quabeleeden, die... daghelicx op de banck zitten,
dobbelen, tuusschen, die de potten kuusschen ende hantieren tspel’, zegt Matthijs
de Caste-

1)

Veeld. Gen. D., 77. Ik neem de in het Mnl. Wdb. I kol.199 voorgestelde emendatie over. Zoo doet ook de verloopen Parijsche student in de boerde Dit es de Frenesie: Ic wedde sinc
contre sijs; nochtan eysch ic toe twee aes (Verwijs, Boerden, 38). Deux aes was de
ongeluksworp, vijf en zes daarentegen de buitenkans. Vgl. Chaucer, Canterbury Tales, B.
124-125:

Gij vult uw zakken niet met dubbel aas,
maar vijf en zes, in jacht op goede kansen.
(Vertaling van A.J. Barnouw).
2)
3)
4)

Veeld. Gen. D., 80. De netteboef op het plaatje bij Frantzen u. Hulshof, a.w., tegenover 29,
heeft er zelfs drie.
Veeld. Gen. D., 100.
Veeld. Gen. D., 82; vgl. ‘capiteynen van dues aes’ in de houtsnede van Sinte Reynuyt (C.P.
Burger Jr., Nederlandsche Houtsneden 1500-1550: Het Schip van Sinte Reynuut, in: Het
Boek XX (1931) 217; ‘jonfrauwen van deus ase’ (E. von Kausler, Denkmäler altniederländischer
Sprache und Literatur III (1866) 115); ‘volcxkin van dues aes’ (Everaert, Spelen, ed. Muller
en Scharpé, 140); iets dergelijks in het rijmpje in de kantteekeningen in den zgn.
deus-aes-bijbel (Wdb. d. Ned. Taal I 598), waarop Professor Muller mij attent maakte; nog in
Breughels Boertighe Cluchten: ‘een van deus aes’ (P.H. van Moerkerken, Het Nederlandsche
de

5)
6)
7)

Kluchtspel in de 17 eeuw I (1899) 11).
Het Boek XX (1931) 216.
C.P. Serrure, Vaderlandsch Museum I (1855) 83.
Kluge, a.w., 3.
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leyn van de vereerders van Sinte Reynuyt, die in dit opzicht zeer met de
Aernoutsbroeders overeenkomen. Zij zijn het ook, die ‘veur de Keerckdeure zitten,
1)
op ende nere, ende gheven vijf miten van een zesken were’ .
Het spel brengt natuurlijk zijn vereerders den ondergang. In het gedicht Van den
Langhen Waghen, waarin allerlei ‘licht-gheladen vracht’ naar haar bestemming, de
diepste armoede, gevoerd wordt, worden ook zij genoemd, die ‘hasaert verlost...
2)
van 't gheklanck’ . Op de houtsnede van het schip van Sinte Reynuyt wordt hun
3)
dan ook beloofd: ‘int schip suldi besitten den meesten hoec’ . Hoe dat komt, weet
wel uit eigen ervaring François Villon, in wiens Balade de bonne Doctrine, gericht
‘à ceux de mauvaise vie’, wij al onze vriendjes opgesomd vinden: ‘pipeur ou
hazardeur de dez’ zoo goed als dichters, ‘ès villes et ès citez’, van ‘farces, jeux et
moralitez’. Waar loopt dat alles op uit?
Où s'en va tout? Or escoutez:
4)
Tout aux tavernes et aux filles .

Want ook het spel wijst ‘den rechten weg nae 't Gasthuys’; daar komen ‘alle die met
5)
teerlinghen spelen ofte op klosbanen ende verliesen haer geldt ende haren tijdt .
Op de speelzucht der netteboeven wordt ook gezinspeeld in het antwoord, dat de
jonge Aernout geeft op de vraag van den ouden:
Aernout, waer gingt ghy ter scholen?
Te sint Truyen voor de steen kolen.
Vandaer soo liep ick weder henen

1)
2)
3)
4)
5)

M. de Castelein, De Const van Rhetoriken (1571) 172 vgg.; herdrukt bij Burger, a.w., 219,
wiens tekst ik volg.
Veeld. Gen. D., 158.
Het Boek XX (1931) 217.
Villon, Oeuvres, 129 vgg.
Veeld. Gen. D., 126 vgg.
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te Tricht al op die Mase,
1)
daer worden ick een klerck van deux ase .

Leendertz heeft deze regels zeer terecht in verband gebracht met de slotverzen
van het abele spel Vanden Winter ende vanden Somer, waar ‘die Cockijn’, de
landlooper, zijn spijt betuigt over de beslissing van ‘vrouwe Venus’, dat winter en
zomer gebroederlijk elkander moeten volgen. Om ‘dies winters roede, die (hem)
doet soe groten armoede’ te ontgaan, besluit hij:
Nu willic gaen lopen als een swijn
te Maestricht biden steencolen.
Daer willic gaen ligghen ter scolen,
2)
tot dat die somer comt int lant .

De verklaring, die Leendertz van deze plaats geeft, is echter niet aannemelijk. Hij
laat den cockijn uit vrees voor de koude een warmen haard opzoeken en dus gaan
naar het land, waar de steenkolen vandaan komen. Waarom de schooier te
Maastricht wilde gaan studeeren, begreep hij niet en stelde de vraag, of daar soms
een bekende verblijfplaats van landloopers, een boevenacademie, was. Door de
3)
regels in de tweespraak der Aernoutsbroeders achtte hij dit vermoeden bevestigd .
Doch hij heeft met twee dingen geen rekening gehouden. Vooreerst zijn er in de
streek van Maastricht en St. Truyen nooit kolenmijnen geweest. Verder is hem
ontgaan, dat de beide middelnederlandsche plaatsen parallellen hebben in twee
ste

laat-middeleeuwsche hoogduitsche gedichten; vooreerst in het 63 hoofdstuk van
Sebastian Brant's Narrenschiff, waar men leest: Zů Basel uff dem kolenbergk do
4)
triben sie vil bůbenwergk . Daarmede worden dezelfde typen bedoeld als in de
Gauchmatt van Pamphilus Gengenbach door vrouwe Venus op die koekoeksweide
onder allerlei narren opgenomen worden:

1)
2)
3)
4)

Veeld. Gen. D., 81 vgg.; interpunctie van mij.
Leendertz, Mnl. Dram. P., 152.
Vgl. Leendertz, a.w., 530 en 695 vgg.
Sebastian Brants Narrenschiff, herausgegeben von F. Zarncke (1854) 62.
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Auch was den Kolenberg hat bsessen
zů Basel sollen nit vergessen,
1)
sont kumen auch uf dis gouchmat .

Deze Kolenberg was een beruchte achterbuurt, waar het landloopersvolk zich
verzamelde tot een bedelaarskolonie, een vrijplaats, die op grond van allerlei
2)
privilegiën zelfs haar eigen schepenbank had . Het wil mij voorkomen, dat met de
steenkolen iets dergelijks bedoeld werd. Wat Maastricht betreft, bestaan voor deze
3)
zienswijze argumenten . Daar werden vroeger aan de kade van de Maas ter hoogte
van Onze Lieve Vrouwenkerk de kolen gelost. Daarom heette de O.L. Vrouwepoort,
die bij den ingang van de tegenwoordige O.L. Vrouwestraat aan den Maaskant
4)
stond, ook wel Coolpoort en de daarop uitloopende straat Coolpoortstraat . Vlak bij
de plaats, waar eenmaal die poort stond, begint nog de Stokstraat, waarin in de
Middeleeuwen de twee getolereerde publieke huizen van de stad lagen, ‘die twee
5)
aulde stoven achter onsen Vrouwen kerke’ . Daar verzamelde zich dus allerlei lui
van gering allooi en het vermoeden dringt zich op, dat de cockijn, die wilde ‘gaen
lopen als een swijn te Maestricht biden steencolen’, aan die toevlucht dacht. Daar
kon hij allerlei boeverijen leeren, ‘ter scolen gaen’, gelijk de Aernoutsbroeder, die
er ‘een klerck van deux ase’ werd. In deze terminologie komt mogelijk de oud-student
om den hoek kijken. ‘Menich man sent zijn kinder wt te Loven oft Parijs om te leeren,

1)
2)
3)
4)
5)

Kluge, a.w., 83. Vgl. F. Vogt und M. Koch, Geschichte der deutschen Literatur 1 (1919) 313;
F.C.B. Avé-Lallemant, Das deutsche Gaunertum I [1914] 197 vgg.
Hampe, a.w., 86 vgg.
De kennis daarvan dank ik aan den waarnemenden Rijksarchivaris in Limburg, Dr G.W.A.
Panhuysen.
Vgl. J. Schaepkens van Riempst, Eenige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners
van het oude Tricht, in: Publ. d.l. Société hist. et archéol. d. le Limbourg XLIII (1907) 263.
Schaepkens van Riempst a.w., 296. Dergelijke huizen lagen in middeleeuwsche steden vaak
aan den stadswal; vgl. J.W. Muller, Over enkele oude straatnamen, in: Tijdschr. v. Ned. Taalen Lett. XXXVIII (1919) 149; dezelfde, Vogel(en)zang, in; Nom. Geogr. Neerl. VII (1930) 122.
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maer sommige reysen te Mastricht op die Maes ende werden clerck van dues aes,
en comen te boefdynus (= behoeftenis) weer thuys’, zegt het Leeskaartboek van
1)
Wisbuy van 1566 . Ook de misère van het vagebondenleven kon zoo'n cockijn er
rijkelijk ondervinden. Dat blijkt ook uit de tusschenliggende verzen uit de tweespraak,
die Leendertz weggelaten heeft:
Daer sat ick het vuur soo naer,
dat ick het noch wel worde ghewaer:
ick schreef daer letteren sonder inct,
d'welckmen noch beschreven vint
met veel masselen voor mijn schenen.

Met andere woorden: de Aernoutsbroeder is daar gemarteld en gebrandmerkt!
Om de steenkolen van St. Truyen te identificeeren ontbreken mij gegevens. Maar
dat zij hetzelfde als de Maastrichtsche bedoelen, lijkt waarschijnlijk: een achterbuurt,
die de ongunstige elementen opneemt.
Reeds uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat het zwerversleven vele harde
2)
kanten bezat. ‘Povreté tous nous suit et trace’, verzuchtte in Frankrijk Villon en in
het dramatische fragment tSpel van den Somer ende van den Winter wordt
uitgebeeld, hoe vreeselijk vooral de winter voor ‘arm ruters ende scamel ghesellen’
3)
was . Maar ook leerden wij reeds het middel kennen, waardoor de Aernoutsbroeder
zijn bestaan dragelijk maakte: een galgenhumor, die den spot drijft niet minder met
eigen ongeluk als met de gestelde machten der maatschappij. De bespotting daarvan
uitte zich in veelsoortige parodieën. Zoo worden de doorbrengers en zwierbollen
vaak als ‘gilde’ aangeduid; dat wijst op een parodie van de werkelijke
maatschappelijke gilden, die oorspronkelijk kerkelijke

1)
2)
3)

Het Leeskaartboek van Wisbuy 1566, uitgegeven door J. Knudsen (1920) 6. Dr A. Beets was
zoo vriendelijk mij op deze plaats te wijzen.
Villon, Le Grand Testament, XXXV (Oeuvres, 46).
Leendertz, Mnl. Dram. P., 437.
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1)

broederschappen waren . Ook hier dus de neiging om het verhevene van kerkelijke
instellingen te bespotten, die de Blauwe Schuit hoogst waarschijnlijk aan haar naam
2)
en haar bestaan hielp en die wij straks nog duidelijker zullen zien. Mogelijk zit in
dit geval nog een bijzonder geestigheidje, als men in het gebruik van ‘gilde’ voor
pretmakers, doordraaiers, onmaatschappelijken, een woordspeling mag zien met
3)
‘gylen’, dat hetzelfde als het Latijnsche ‘lascivire’ beduidt . Deze spotvorm is te
bekend dan dat het noodig zou zijn de talrijke bewijsplaatsen hier nogmaals aan te
halen. Alleen moge erop gewezen worden, dat uit enkele blijkt, dat ‘gildekens’
4)
synoniem is met ‘ruyters van der banck’ , wat in modern Nederlandsch wel het beste
met ‘stamgast’ weer te geven is; het ‘gilde’ is wel de stamtafel, het fuifgezelschap.
Het bekende gezelschap, dat in een der refereinen van Jan van Styevoort beschreven
5)
wordt , is een bijzonder gaaf voorbeeld van een spotgilde, waarin ieder, aan wien
6)
een steekje los is , wordt toegelaten. Het lijkt mij zeer wel mogelijk, dat hier een
werkelijk genootschap van verloopen en verloopende typen beschreven wordt, niet
een symbolisch fantasie-product zooals het Reynuyt-schip; al zal ook daar sinte
Reynuyt het einde geweest zijn. Een duidelijke scheiding tusschen deze ‘gesjochte
7)
jongens’ en de ‘nette menschen’ werd blijkbaar in de

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

Vgl. P.H. Schröder, Parodieën in de Nederlandsche Letterkunde (1932) 51; Elisabeth
Neurdenburg, Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike (1910) 39 vgg.
Vgl. mijn opstel De Blauwe Schuit, in: Tijdschr. v. Geschied. XLVIII (1933) 37 vgg., vooral 41
vgg., 160 vgg. De Blauwe Schuit wordt in Jacop van Oestvoren's gedicht ook zelf een gilde
genoemd (Verwijs, Vr. e. Minne, 94 vgg.).
J F. Willems, Oude Vlaemsche Liederen (1848) 496.
Zeer duidelijk blijkt dat in het Antwerpsche Liedboek (Hoffmann v. Fallersleben, a.w. XI) 6,
no. 4, waar de dichter zich tot de ‘ghildekens gheldeloos’ rekent en zich tevens een ‘ruyter’
noemt; 335, no. 216, waar een amoureuse brouwersknecht zoowel ‘ghildeken’ als ‘jonc ruyter’
heet. Vgl. verder bijv. Veeld. Gen. D., 113, 115, 189,
Styevoorts Refereinenbundel, ed. Lyna en Van Eeghem 1 [1929] 238, no. 118; vgl. mijn opstel
in Tijdschr. v. Geschied. XLVIII (1933) 64.
Men behoeft nog niet eens aan Bredero's ‘groote gilt’ te denken, al waren er ook dames van
dat soort onder; vgl. Bredero, Werken, ed. Knuttel II 255.
Deze moderne tegenstelling is authentiek: M.J. Brusse, Het rosse Leven en Sterven van de
Zandstraat (1912) 45 vgg., legt ze een Zandstraat-jongen in den mond.
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taveernen gemaakt. Als Moenen, de duivel in Mariken van Nieumeghen, zijn lief
Emmeken te Antwerpen den Gulden Boom binnenvoert, legt hij haar de plaats uit:
1)

Boven sitten die borghers, beneden die ghilde .

Maar het zal de jongens van de vlakte weinig bekommerd hebben, of ze als outcasts
behandeld werden. Welk een lust om te leven, welk een verachting voor de
maatschappij klinkt ons in sommige van hun verzen tegen! Hoe doorproeft men hun
‘sot bedrijf’, waarmede de ‘naect gheboren’, die ‘dienen den heere van Selden-vroet,
die al verdoet’, ‘den droeven sin verblijden’, in dat kostelijk drinklied uit het
2)
Antwerpsche Liedboek . Hun wijsheid is als die van Ronsard in zijn beste
oogenblikken: Cueillez, cueillez vostre jeunesse.
Wie in zijn ioncheyt niet en verhuecht,
die is onduecht.
Doet duecht, als duecht is in saysoene,
dijn iuecht hout altijt even groene.

Der wereld wijsheid is niet hun zaak:
om tgoet en sullen ons vrienden niet strijden;

want
wie om dat aertsce goet in sorgen leeft,
voorwaer hi sneeft,

is hun Christelijke levensbeschouwing, die hen doet zalig prijzen:
Wel hem, die tgoet oorboeren can,
tsi wijf oft man!
3)

Brutaler spot met den geest van het Christendom kan men zich moeilijk denken! .

1)

2)
3)

Leendertz, Mnl. Dram. P., 296. Vgl. J.W. Muller, Een en ander over Mariken van Nieumeghen,
in: Taal en Letteren XV (1905) 237; dezelfde, Nog een en ander over Mariken van Nieumeghen,
in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. LII (1933) 150 no. 1.
Hoffmann v. Fallersleben, a.w. XI 231, no. 155; het heet ‘een oudt liedeken’ en is dus
waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw. Koepp, a.w., bespreekt het niet.
Het is dan ook wel dit soort lieden, en niet de Carnavalsvierders van de Blauwe Schuit, zooals
Kalff, Het Lied, 465 vgg., wil, dat bedoeld wordt in den aanvang van Chaucer's vertelling van
den Aflaatkramer (Canterbury Tales, C 463 vgg.).
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Een genoeglijke onafhankelijkheidszin spreekt uit een ander lied der geldeloozen,
dat afkomstig is uit het handschrift van Jan van Hulst uit het einde der veertiende
1)
eeuw :
Gheldeloze, volghet mi,
wi willen zinghen een vroylic liet,
so wi dat riker es dan wi,
die nes van onsen lieden niet.
Maar wie altoos na vruechden spiet,
die es van onser compaengie.

Geen zorgen en geen begeeren; slechts om innerlijke levensblijheid bidden zij als
Godsgeschenk:
Sorgheloos ende sonder nijt,
dats tbeste, dat men zinghen mach;
Heer God, al sijn wi aveloos,
2)
verleent ons vruecht in onsen zin .

Innerlijk leed treft hen ook het diepst. In het Antwerpsche Liedboek staat een
ontroerende klaagzang van ‘een haveloos ruyterken’, die moet ‘trueren al dleven
(z)ijn’, want ‘God heeft (s)ijn liefste boel gehaelt’. Al heeft de wijn nog zulken geurigen
bouquet, voor zijn gevoel is hij verschaald, nachtgaal noch leeuwerik, bloemen noch
muziek kunnen dezen Romeo meer vreugde geven, nu zijn kort aardsch geluk
gestorven is. De begeerte God te vloeken dringt zich aan hem op, hij kan niet anders
dan Gods genade voor zijn ‘liefste lief’, inroepen. Aandoenlijk is zijn bekentenis, dat
hij in zijn smart de zuivere liefde Gods miskend heeft:
Ghenadich God, ick bidde u voort,
om haren wille mijn herte sneeft;
op rechter minne was ic gestoort,
ic bidde u, dat ghijt mi vergheeft.

1)

Vgl. J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde II (1922) 46; Kalff,
Ned. Lett. I (1906) 520; dezelfde, Het Lied, 590, 631 vgg.

2)

[C. Carton,] Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten der XIV en XV eeuwen (1849)
108, no. 49.

e

e
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De elegie eindigt in een visioen, dat de dichter gehad heeft en dat eens waar moge
worden:
Al in die stadt van Room,
daer leyt begraven die liefste mijn,
op Gods acker, alst is aenschijn;
daer droegense die ruyters van der banck.
Ic schencte hem lieden den coelen wijn,
1)
si wistens mi also grooten danck .

Men behoeft niet aan opzettelijke nabootsing te denken, doch deze beschrijving
herinnert aan de begrafenisgebruiken der maatschappelijke gilden: ook daar droegen
2)
gildebroeders het lijk . Hetzelfde saamhoorigheidsgevoel bewerkte wel de
overeenstemming in ceremonieel bij gildebroeders en bohémiens.
Niet alleen maatschappelijke instellingen als de gilden, ook kerkelijke instituten
werden slachtoffers van de spotzucht der onmaatschappelijken. Zooals de Blauwe
Schuit de Kerk in haar geheel parodieert, zoo hebben ook de ‘ghildekens’ of ‘ruyters
van der banck’ spottende nabootsingen geleverd van de hierarchie en van de
monniksorden. Reeds de Vaganten vormden geheele ‘ordines vagorum’, die in
navolging van de kerkelijke organisatie, waarvan de clerici vagi, hoe los ook, toch
nog altijd deel uitmaakten, aan een door henzelf gekozen paus, bisschop of abt
3)
gehoorzaamden . Hetzelfde zien wij ook bij de laat-middeleeuwsche
onmaatschappelijken, bij wie men ook allerlei orden en dragers van aan de hierarchie
4)
ontleende titels aantreft . Men doet echter wijs, hierin - zoomin als bij de Vaganten
- geen strenge organisatie te zien; de bohême der zwervers zou daarmede uit haar
aard al niet te vereenigen

1)
2)
3)
4)

Hoffmann v. Fallersleben, a.w. XI 221, no. 148; interpunctie van mij. Weer ‘een oudt liedeken’,
dus uit de vijftiende eeuw; evenmin door Koepp besproken.
A.J.M. Brouwer Ancher, De Gilden (1895) 247 vgg.
Frantzen, in: Neophilologus V (1920) 60, 74; Hampe, a.w., 48 vgg.
Erasmus spreekt in zijn dialoog Ptochologia zelfs van een ‘ordo decoctorum’ (Erasmi Colloquia,
ed. Montanus, 392 vgg.); Singels, a.w. II 69, vertaalt het met: orde der bankroetiers.
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geweest zijn. Men beschouwe het liever als een vroolijken spotvorm, die den gezellen
van de bierbank bij hun samenkomsten mocht dienen, doch geen ongewenschten
1)
dwang kon opleggen .
De Aernoutsbroeders hadden een orderegel, die ingesteld heette door ‘de heyliche
2)
Vader sinte Magher-sot’ . In het kort komt hun ‘reghel en scharp sware oorden’,
3)
ook wel ‘der Rabauwen oorden’ of ‘sinte Magers wet’ genoemd, hierop neer: hun
ordekleed, ‘een geknoopt hemde ende een net’, is reeds uitvoerig ter sprake
gekomen; zij krijgen het pas aan, nadat zij hun fatsoenlijke plunje eerst ‘verdronken’
4)
hebben, wat wel figuurlijk op te vatten zal zijn . Hun moraal is aldus samen te vatten:
haat wat goed is, doet wat kwaad is, maar gedraagt u netjes in heeren hoven; vleit
het keukenpersoneel, bekommert u niet om kerkdiensten, maar alleen om lekker
eten. Klaploopen, knoeien, valsch spelen en vechten maken de voornaamste plichten
van ‘Aernouts arme broederen’ uit; het laatste heet ‘onder malcanderen corrigeren
en vanden zonden d'een d'ander absolveren’; de vrede wordt onder een volle kan
5)
gesloten ‘met drincken en klincken en vrolijck zinghen’ . Merkwaardig is het sterke
gemeenschapschapsgevoel, dat dezen rabauwen eigen is: alle bezit moet gemeen
zijn, voedsel, geld, kleedij, tot de vlooien toe, schrijft hun galgenhumor voor; wie
6)
daartegen zondigt, wordt buiten de orde gesloten
Dat laat-middeleeuwsche kloosterlingen weleens tot een derge-

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Vgl. Van Mierlo, a.w., 371 vgg., 375.
Veeld. Gen. D., 89
Veeld. Gen. D., 90, 91, 102, 103.
Vgl. het, vermoedelijk latere, liedje Liefde zoekt list, van de ‘drie gezelletjes fijn’, wier ‘kleidere
staan te pande, verdronken in de rijnse koele wijn’ (De Meyere en Baekelmans, a.w., 4 der
derde pagineering). In dit verband zijn de door Professor Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taalen Lett. XXXIX (1920) 138 n. 1, aangehaalde plaatsen uit de Carmina Burana, waar een
‘saccus’ wordt aangeprezen, als niet slechts geld en beker, maar ook de kleeding verdobbeld
is, als parallellen van belang.
Veeld. Gen. D., 89 vgg., 99 vgg.
Veeld. Gen. D., 100 vgg.
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lijke parodie aanleiding gaven, wie zal het ontkennen? De literaturen der
West-Europeesche volken leveren allen documenten te over, die het bewijzen. Wij
doen het best door ze met den mantel der Christelijke liefde te bedekken. Doch één
ervan is voor ons speciale doel van te veel belang dan dat wij het kunnen
voorbijgaan: een zestiende-eeuwsch Duitsch-Latijnsch gedicht Die trunkene Mette,
dat een troep feestvierende monniken teekent, waarbij men niet weet, of een werkelijk
1)
convent dan wel een spotgenootschap bedoeld is Een aantal uit het klooster
weggeloopen broeders, wier abt de kloostergoederen voor zijn menus plaisirs
gebruikt, vieren de metten op een wijze, die niet van parodie vrij te pleiten is. Daarbij
zingt een zekere Arnold - wat duidelijk een zinspeling op de Aernoutsbroeders is -:
Nun sint wir all arme brüder worden,
dasz wir sogar haben ein harten orden:
wir müszen zu nacht auf der gassen umblaufen,
wan ander leut liegen und schlafen.

Hij vertelt dan van het ongelukkige liefdesavontuur van ‘Bruder Nolhart’, wiens naam
2)
mogelijk een omzetting van Arnold is . Verdere overeenkomst met den regel van
Aernouts arme broederen vindt men in den Psalmus secundus:
Und laszt uns halten disen orden,
in dem nie keiner ist selig worden.
Noch müssen wir den orden also halten:
die jungen lernens von den alten,

wat levendig herinnert aan den dialoog tusschen den ouden en den jongen Aernout,
waarbij de meester examineert en de leerling respondeert, in de Veelderhande
3)
Gheneuchlijcke Dichten . De harde kanten, die het zwerversleven heeft, worden
herdacht in de antiphona van dezen psalm:

1)
2)
3)

H. Hoffmann von Fallersleben, In dulci Iubilo Nun singet und seid froh (1854) 100 vgg., no.
41.
Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XXXVII (1919) 139.
Veeld. Gen. D., 72 vgg.
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Ach herr der apt!
Kein wirt wil uns mer beiten,
darumb müssen wir auf der terminei umbreiten.
1)
Die brüder sint so gar verhert .

De Nederlandsche literatuur bevat tallooze plaatsen, die naast deze Duitsche gelegd
kunnen worden. Behalve de Aernoutsgedichten wijs ik op de zoo dadelijk te
behandelen sproke Van den Covente en op de bekende Historie van Heynken de
2)
Luyere, zooals die door den rederijker Cornelis Crul berijmd is .
Men kan in twijfel verkeeren, of wij in het Duitsche gedicht een club van
doordraaiers door het wegloopen van werkelijke monniken zien ontstaan, dan wel
of dit slechts een symbolische verbeelding van een troep ‘goede gezellen’ is. In elk
geval is de voorstelling van een gezelschap verloopen zwabbers als een klooster
in de latere Middeleeuwen zeer gewoon geweest. In ‘sinte Maghers Reghel ende
wet’ wordt gezegd, dat
onse klooster staet seer verre
ende onse dormijter, seer hooch befaemt,
3)
is verbrant; hy was Nerghens-nae ghenaemt .

De pelgrims, die De ghenoeglijcke pelgrimagie ofte bevaert tot sinte Heb-niet doen
‘met het schip van armoede, licht om bestieren’, komen onderweg te Droeven-dael,
welke naam wel gevormd is naar analogie van dien van Ruusbroec's stichting te
4)
Groenendael . Daar ligt een denkbeeldig klooster, ‘dat

1)
2)

3)
4)

beiten = borgen; terminei hangt samen met terminiren = bedelen; verhert = arm.
Een schoone ende gheneuchlicke Historie of Cluchte van Heynken de Luyere, warachtelyck
ghesciet, seer verheuchlyck om lesen ende deur Cornelis Cruls (sic!) eerst in dichte ghestelt,
uitgegeven door L. Baekelmans [1920] vooral 47; vgl. mijn opstellen in Groot-Nederland XXII
(1924) I 632 en Tijdschr. v. Geschied. XLVIII (1933) 46 vgg.
Veeld. Gen. D., 91 vgg.; interpunctie van mij.
Opmerkelijk is, dat de eerste proost van Groenendael Franco van Coudenberg of de Frigido
Monte heette (P.M. Verjans O.F.M., De Geschiedenis van het Klooster van Groenendaal, in:
Jan van Ruusbroec, Leven, Werken (1931) 293 vgg., 306); zou daaraan een herinnering
bewaard zijn in het fictieve oord van ellende ‘tusscen Coudenberge ende Biestervelde’ (Verwijs,
Boerden 38)?
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1)

heet het Zober Convent’ . De kloosterlingen dragen namen, die duidelijk hun karakter
onthullen: de prior heet Pover, de subprior Droognap, de procurator Geldeloos en
2)
de portier Spaer-bec .
Een compleete allegorie in dezen trant geeft de laat-veertiende-eeuwsche sproke
Van den Covente, die niet onmogelijk van de hand van den Brusselaar Jan
3)
Dingelsche is . Het daar geschilderde gezelschap vertoont opmerkelijk veel
overeenkomst met de Aernoutsorde. De aard ervan wordt voldoende
gekarakteriseerd:
Want des cloesters wesen is wel licht.

Wie in de orde treedt, ontvangt het bevel:
Ghi moet u met eenre corden gorden,
om dat wi daer toe comen selen,

wat wel een zinspeling is op het gruwelijk einde, dat ook in de gedichten van den
4)
zwerver François Villon telkens dreigend opdoemt: de strop . Ook de jonge Aernout
5)
is ‘op de Kallebanck’ gelegd , en dat dergelijke ervaringen geen literatuur, maar
harde werkelijkheid voor de ‘ghildekens gheldeloos’? waren, zullen wij straks kunnen
zien, als wij de ballade van den ‘ruyter’, die te Blankenberge gevangen zat,
6)
behandelen . Ook in dit opzicht komen de broeders van het

1)
2)
3)
4)

Veeld. Gen. D., 124.
Veeld. Gen. D., t.a.p.
Serrure, a.w., 82 vgg.
Aan Villon herinnert ook de omstandigheid, dat

sine draghen swert, no bastoen,
maer daer bi es een occosoen,
hets vore ghoet te pande gheset

5)
6)

Vgl. Villon, Lais, XI (Oeuvres, 12). Ook in het ‘oudt liedeken’ van den ‘sluymer’ zegt het ‘arm
broederlijn’: Dat swaert op mijnder siden, ick make mi haest daer van (Hoffmann v.
Fallersleben, Hor. Belg. XI 251).
Veeld. Gen. D., 72.
Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XI 6, no. 4. Niet iedere netteboef ging zoo gemakkelijk
vrij uit als het tweetal, waarvan sprake is in de rekening van den tweeden kameraar der stad
Utrecht over het jaar 1512-1513, fol. 59: Item Henrick van Aernhem ende Henrick Willemssoen,
twee netteboeven, zijn gevangen geweest ende vrij offgesleten. Ik dank de kennis van deze
plaats aan den archivaris der gemeente Utrecht, Dr W.C. Schuylenburg.
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convent althans met een groep der Aernoutsbroeders overeen, dat zij lieden van
beter komaf zijn, die hun vermogen erdoor gelapt hebben.
Dierste jaer laet mense spelen,
na hare ghenoechte, met haren renten,
ende alst jaer es uut dan gaen si quelen;
dan soe sijn si povers van largenten,
ende dan leven si vanden covente.

Ook hun kleedij is als die van Aernout:
si draghen rocken met scoren wijt.

En evenzeer komt hun levenswijze overeen: elkaar geld afzetten, leenen en schaars
teruggeven, valsch spelen, klaploopen, dat is hun bedrijf. Slechts wie leegloopt en
toch gaarne lekker eet, wordt met hun ordekleed getooid. Zij hebben weinig crediet
‘int cabaret’, maar weten, door de vrouw van den onwilligen waard eens lief aan te
kijken, toch hun rondjes aan den balk te krijgen. Bepaald profaan wordt het gedicht,
als het de ellende van deze rabauwen gelijkstelt met een armoedsideaal als van
1)
den heiligen Frans :
Ic segghe u dat dese broeders leven
met Gode sere sal sijn verheven.
Theilicheit heeftse soe doerspleten
dat si en sorghen om gheen goet.

Doch als deze heilige armoede hen al te zeer drukt, gaan ze naar Frankrijk.
Si leren daer hoer hemde knopen.

In Frankrijk, het stamland van Aernout, zoeken ook deze vagebonden hun heil.
Tenslotte hebben zij, weer thuisgekomen met ‘een nieu juweel uter Hallen’, wat wel
een middeleeuw-

1)

Opmerkelijk is in dit verband, dat in de oorkonde, waarbij keizer Karel IV in 1369 de
kettervervolgingen beval, sprake is van ‘Swestrionum conventualium, quae vulgo Wilge Armen
vel Conventschwestern dicuntur’; P. Fredericq, Inquisitio haereticae Pravitatis neerlandica.
Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden II (1897) 139 n.l.
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1)

sche ‘dame des Halles’ zal zijn , hetzelfde droeve verval als wij van al dergelijke
gezelschappen zien. Daarom waarschuwt de dichter dan ook:
Elc die wachte hem van deser abdie,
want ghene eersam paertie
en pleghen in dit cloester te sine,
2)
maer ledeghe lodderine .
Int leste werdent al cokine.
God, die starf ter rechter noene,
moet goet gheselscap hier af renen;
want tcloester es tachter altenen!

‘Conventualen’ is blijkbaar het gewone woord voor straatslijpende dronkelappen
geworden. In dien zin vinden wij het gebruikt in het spel van sinne van de
Haarlemsche rederijkerskamer Trou moet Blijcken Van de Hel vant Brouwersgilde,
3)
dat uit de zestiger jaren der zestiende eeuw dateert , en in een Haarlemsche
rechtsbron van 1557, waar ‘die jonge gezellen, die hem noemen tjonge convent’
hun ‘vergaderinge, tzij abdije, proostdije, jonge convent off hoe zijt mogen noemen’,
4)
verboden worden .

1)
2)

Vgl. P. Champion, La Vie de Paris au Moyen Age. L'Avènement de Paris (1933) 83 vgg., 223.
Hieruit blijkt vooral duidelijk, dat dit klooster een symbolische verbeelding van kroegloopende
vagebonden is. Mogelijk zit dezelfde symboliek in het drinklied van den zestiende-eeuwschen
rederijker Ednard de Dene, waarin de regels voorkomen:

Dus drijncken wij daeglicx 't buucksken zat
in Bacchus eermitaige.
(Willems, a.w., 404, no. 180).
3)

4)

de

Uitgegeven door H.E. van Gelder, Satiren der XVI -eeuwsche kleine Burgerij, in: Oud-Holland
XXIX (1911) 251, vs. 576; B.H. Erné, Twee zestiende-eeuwse Spelen van de Hel (1934) 17.
In zijn commentaar op deze plaats (a.w., 79) blijkt de heer Erné de conventualen te
beschouwen als vroolijke jongelui, die een fuifgilde vormen. Voorzoover het Haarlem betreft,
kan ik mij daarmede vereenigen; doch de scheiding, die hij tusschen deze groep en de overige
onmaatschappelijken wil maken, lijkt mij te sterk en te theoretisch. Blijkens de sproke Van
den Covente was er nauw verband tusschen de conventualen en Aernoutsbroeders.
J. Huizinga, Rechtsbronnen der Stad Haarlem (1911) 373; de kennis van deze en de
voorgaande plaats dank ik aan den heer Erné.
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Dergelijke voorstellingen van rabauwengilden als kerkelijke stichtingen
veronderstellen hoofdlieden, die zich ook met geestelijke titels sieren. Zulken kwamen
reeds bij de Vaganten voor en de vagebonden der latere Middeleeuwen kenden
hen ook. Het hoofd der Goliaerden, magister Golias, wordt ook wel ‘episcopus’
1)
genoemd . Of men den abt in de zoo juist besproken metten-parodie als zoodanig
moet beschouwen, dan wel als een werkelijk prelaat, moet ik in het midden laten.
Maar de prior en de verdere dignitarissen van het ‘Zober Convent’ en de prior in de
sproke Van den Covente zijn duidelijk profane oversten. De Aernoutsbroeders
2)
vereerden Aernout als hun eersten abt , terwijl de onheilige stichter van hun orde,
sinte Magher, de verheven titels van ‘abt van Snedelberge, prior van Bijstervelt int
Sticht van Slabberdyen, bisschop sonder sorge van Kleyn Eerenbergh,
3)
behoefmeester van den geweldigen keyser van Vasten-huysen’ voert , wat duidelijk
parodieën van werkelijke waardigheden zijn. Dat blijkt vooral, wanneer men den
Nederrijnschen tekst van dit gedicht, dien Frantzen uitgegeven heeft, naast den
4)
Nederlandschen legt . ‘Sonder sorge’ is natuurlijk ‘sine cura’; de Nederrijnsche
heilige noemt zich ‘van Gecksgenaden abt’; ‘behoefmeester’ luidt in zijn titellijst
5)
‘hovemeyster’ en is wel bespotting van een of ander hofprelaat . Omtrent het

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. Schneegans, a.w., 65 vgg., 68 n.l; Hampe, a.w., 49 vgg.
Veeld. Gen. D., 90.
Veeld. Gen. D., 88.
Frantzen u. Hulshof, a.w., 29.
Dergelijke spottende verbasteringen van kerkelijke waardigheden vindt men ook later nog bij
Marnix en Fischart; Schneegans, a.w., 365, 415; Kalff, Ned. Lett. III (1907) 372. Deeerste
bisschop van Haarlem, Nicolaas van Nieulant, werd door tegenstanders ‘wijnbisschop’,
verbastering van wijbisschop, genoemd (R.C. Bakhuizen van den Brink, Cartons voor de
Geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog I (1891) 35 n.l). Zijn collega, de
eerwaardige doctor Franciscus Sonnius, heet in den titel van een geuzenliedeken ‘aelweerdigen
bottoor Sonnius, bijtschaep (bisschop had hij geerne dat ick seyde) binnen Antwerpen etc.’
(E.T. Kuiper, Het Geuzenliedboek I (1924) 74, no. 36; vgl. ook 189, no. 81). Opmerkelijk is
ook de bijnaam van de dame, die in 1468 uit Rijnland verbannen werd, omdat zij haar
waterschapsverplichtingen niet nakwam: Jutte Jacob Vertiarts (?) dochter, die genoemd is
Paens Jutte (S.J. Fockema Andreae, Het Hoogheemraadschap van Rijnland (1934) 71).
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oord Bijstervelt zijn wij bijzonder goed ingelicht. ‘Bijstervelt, daer is graen noch
1)
gruys’, verzucht de vijftiende-eeuwsche Brugsche rederijker Anthonis de Roovere ,
en de jonge Aernout omschrijft het voor zijn meester aldus:
Dat is een buydel sonder geldt,
hongher en twee coude naecte beenen
ende krijt sonder dobbel-steenen,
den korf ontdekt, ende niet geheel,
2)
dat is van Bijster-veldt een kasteel .

Het behoeft dan ook niet te verbazen, dat de verloopende Parijsche student uit de
boerde Dit es de Frenesie een prebende ‘tusscen Coudenberge ende Biestervelde’
3)
verkrijgt . Hij rekent daarbij op de bemiddeling van ‘den biscop van Bremen’. Het
vermoeden van Verwijs, dat daarmede de duivel bedoeld werd, is m.i. even
twijfelachtig als dat van J.F. Willems, die aan een historischen aartsbisschop van
4)
Bremen dacht . Het zal wel een soortgenoot zijn van ‘die bisscop van Verdriete’, in
wiens dienst de kloosterlingen uit de sproke Van den Covente zich verbonden
hebben. Vermoedelijk zitten in deze benamingen woordspelingen verborgen, maar
welke is niet meer vast te stellen. Staat Bremen soms voor ‘erbermen’ en Verdriete
voor Verden of Verdun? Dat er een woordspel met werkelijke plaatsnamen mede
bedoeld is, lijkt mij aan te nemen om het genoeghlijck ghedicht van den abt van
Amfra, die, behalve dat hij de geestelijke waardigheden van ‘proost van
Kruyckenburgh’, ‘van allen laeghnoots commanduer’ en ‘prelaet ende heer van
Monnickedam’ bekleedt, zich siert met den naam Valentijn van Kranendonck en
Biervliet en met den titel ‘heer tot Kannen-burgh’, waarbij toch zeker op

1)
2)
3)
4)

Van 't Hoog, a.w., 88.
Veeld. Gen. D., 79.
Verwijs, Boerden, 38.
Verwijs, a.w., 60. Zit er een woordspeling in met het werkwoord bremen? vgl. den regel uit
Everaert's Dryakelprouver: Venus vier doet my gheheel waerm bremen (Everaert, Spelen,
ed. Muller en Scharpé, 207).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

158
1)

de bestaande plaatsen en kasteelen gezinspeeld wordt . Deze abt heeft zelfs een
2)
‘abbas expectans’, waartoe verkoren wordt, ‘wie de kanne eerst wt leckt’ . In het
zestiende-eeuwsche gedicht van Sinte Aelwaer vindt men ‘den abt van Grimberghen
met mijnheer van Kijfhoek’, eveneens fictieve personages met duidelijke zinspelingen
3)
op bestaande plaatsnamen, zelfs gecanoniseerd . Een volledige parodie van de
priesterwijdingen hebben de zgn. Kammesieren, een soort zwervende studenten,
4)
die als pseudo-priesters in Der Fielen Vocabulaer beschreven worden : ‘Item dan
comen sy van Roomen uut den sonnebosch (d.i. het bordeel), ende willen priester
worden aen den dolman oft aen die greyse’, waarmede de galg bedoeld is; dat roept
het koord, waarmede de conventualen zich gordden, in het geheugen. Zij hebben
de graden van ‘accolythus’, ‘episteleer’ of subdiaken, ‘evangelier’ of diaken, en
priester. ‘Item si heysschen vlasch tot eenen choorcleedt’; in werke-

1)

2)
3)

4)

Veeld. Gen. D., 168. Opmerkelijk is, dat de abt Claes van Nobis heet terwijl ook de jonge
Aernout zich Clays noemt (Veeld. Gen. D., 83). Vgl. over den naam Nobis, oorspronkelijk een
benaming van den duivel, later op kroegen toegepast, J.W. Muller, Nogmaals over eenige
oude benamingen van hel en duivel, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XLVIII (1929) 205 vgg.
Te vergelijken is ook de komische benaming voor den mond, waarheen volgens Der Fielen
Vocabulair sommige bedelaars, die met heiligenbeeldjes langs de huizen leuren, de gaven
der geloovigen brengen, ‘tot eenen Godtshuyse, dat onder der noesen leyt, Muylbronn
gheheeten’, waarbij wel op het beroemde klooster Maulbronn in Zwaben gezinspeeld wordt
(De Meyere en Baekelmans, a.w., 24; in zijn bespreking van dat werk, in: De N. Taalgids XIV
(1920) 314, heeft Frantzen den daar overgeleverden bedorven tekst hersteld, zooals die blijkt
zoowel uit het Hoogals uit het Nederduitsche Liber Vagatorum van 1510, bij Kluge, a.w., 41,
62).
Veeld. Gen. D., 171 vgg.
J. Bolte, Bilderbogen des 16. Jahrhunderts, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XIV (1895)
132. Een literaire zinspeling lijkt wel ‘mijn Heer van Halewijn’ (Veeld. Gen. D., 189). Of is daar
aan het adellijke geslacht van dien naam gedacht? Dat is zeker wel het geval bij de namen
‘Muylert ende Zuyr-mondt’ (Veeld. Gen. D., 125), die in de latere Middeleeuwen in het Sticht
Utrecht door vooraanstaande lieden gedragen werden, zooals Mulert en Suermondt nog
bekende namen in ons vaderland zijn. In het gedicht van Sinte Aelwaer is zelfs sprake van
‘doctor Muylaert’ (Bolte, t.a.p.). Vgl. voor den naam Coudenberge boven blz. 152 n. 4.
De Meyere en Baekelmans, a.w., 25 vgg. In de Hoog- en Nederduitsche teksten van het Liber
Vagatorum van 1510 worden de valsche priesters ‘galch’ of ‘galge’ genoemd (Kluge, a.w.,
41, 63).
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lijkheid moet het dienen voor hun ‘dille’ oftewel hun meid, evenals het geld, dat zij
bijeenbedelen, ‘dat si tot eender ander quatertemper tijt ghewijt oft gheconsacreert
moghen worden in een sonnenbosch’. Dat is dus wel heel duidelijk, wat Busken
Huet een zuster des gemeenen levens placht te noemen! De hoogtijd van dit uitschot
valt ‘op alder fielen dach’.
Ook buiten het Nederlandsche taalgebied kende men in de Middeleeuwen deze
parodie; ik behoef slechts te herinneren aan de vriendin van François Villon, Huguette
1)
l'Abbesse, en de klucht van Pierre Gringoire, l'Abbé de Plate Bource . De ‘verloren
2)
kinderen’ der Nederlanden en de ‘enfants perdus’ uit Frankrijk kwamen uit den
aard der zaak zoozeer overeen, dat de overeenstemming in hun benamingen voor
de hand ligt. Lang blijft deze profane symboliek nog bestaan: Goethe laat in zijn
Faust de ‘lustigen gesellen’ in Auerbachs Keller te Leipzig bij den aanvang van hun
drinkgelag ‘einen Pabst erwählen’.
De conventsbroeders van den bisschop van Verdriete vereeren als ‘haer jonc
3)
wijf’ zekere ‘droeve Magriete’ . Ik laat daar, of dit een profanatie van de Mater
Dolorosa is, maar zeker is Magriete verwant aan sinte Magher, den stichter der
Aernoutsbroeders. Dergelijke pseudo-heiligen waren talrijk: wij kennen ‘sint Amphera’,
4)
5)
die aan Rabelais' ‘Dive Bouteille’ herinnert , en ‘sanctus Drincatibus’ . In een aan
dezen laatsten sant toegeschreven Vastenavondssermoen leest men:

1)
2)
3)
4)

5)

G. Kalff, Westeuropeesche Letterkunde I (1923) 121.
Verwijs, Vr. e. Minne, 95; Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XI 193, no. 127; Villon, Oeuvres,
128.
Serrure, a.w., 82.
Hel vant Brouwersgilde, vs. 191, ed. Van Gelder, in: Oud-Holland XXIX (1911) 239; Erné,
Spelen v.d. Hel, 7; Spel van Sinnen van de Groote Hel. vs. 47, 292, ed. Erné, a.w., 20, 27;
vgl. F. Rabelais, Le Tiers Livre, Chap. XLVII, texte établi et présenté par J. Plattard (1929)
203. De kennis van deze Nederlandsche plaatsen dank ik eveneens aan den heer Erné. Vgl.
over dergelijke spotheiligen Elisabeth Neurdenburg, a.w., 35 vgg.; J.W. Muller, Nog iets over
Sint-Brandaris, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XVIII (1899) 196 vgg.
P. Leendertz Jr., Eenige Geneuchlijcke Dichten, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XX (1901)
64 vgg.
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Dat hemelrijcke es te winnene
met droncken te drinckene;

wat nader geëxpliceerd wordt:
want wie drynct, dat hem die ooghen loopen, in wijne of in biere,
die verlost telcken een ziele uuten vaviere.

De heilige Amphera heeft haar vereerders onder Styevoort's reeds eenige malen
1)
aangehaalde gilde: daar zijn er ‘houwende Anfra heerlick in eeren’ . Ook Aernout
wordt ten langen leste heilig verklaard. Hij heeft dan een dubbele functie: in den
Roman de la Rose komt hij voor als patroon der bedrogen echtgenooten, ‘saint-Ernol,
seigneur des cous’, welke waardigheid hem ook in de Dietsche bewerking van Hein
2)
van Aken, waar sprake is van ‘sinte Arnouts broederscape’, toegekend wordt ; op
3)
het einde der zestiende eeuw wordt hij patroon van verloren voorwerpen . Het meest
bekend van al dit onheilig gespuis is ‘sinte Reynuyt, de welcke een patroon is van
4)
5)
alle deur-brengers’ . Over deze figuur heb ik reeds eerder gehandeld . Hier mogen
daarover nog eenige opmerkingen volgen. Deze heilige, door den
zestiende-eeuwschen rederijker Matthijs de Casteleyn met een verbastering ‘den
6)
leghen vader sente Reinhuut’ genoemd , komt wel overeen met ‘sinte Hebniet’, tot
welken sint wij reeds zagen ‘pelgrimagie doen door landen en rivieren met het Schip
7)
van Armoede, licht om bestieren’ . Deze beide pseudo-heiligen, die naar mijn
meening één zijn, verbeelden den patroon van alle verkwisters, die hun goed erdoor
8)
gelapt hebben . Hun volgelingen worden in een fictief

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

Styevoorts Refereinenbundel, ed. Lyna en Van Eeghem I 239, no. 118.
Rose, ed. Verwijs, 147.
Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal en Lett. XXXVIII (1919) 140.
Veeld. Gen. D., 110 vgg.
Vgl. mijn opstel in Tijdschr. v. Geschied. XLVIII (1933) 62 vgg.
De Casteleyn, a.w., 171; Burger, in: Het Boek XX (1931) 218; vgl. J. van Leeuwen, Matthijs
de Castelein en zijne Const van Rhetoriken (1894) 21; Kalff, Westeur. Lett. I 237.
Veeld. Gen. D., 122.
Voor de populariteit van dezen schijn-heilige pleiten de tapisserieën met zijn historie, die in
1567 zich in het kasteel van Breda bevonden; vgl. M.W. Jurriaanse, De Inboedel van het
Kasteel te Breda in 1567, in: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. LVI (1935) 243. Dat sinte Reynuyt,
welke naam een verbastering van Renout van Montalbaen schijnt te zijn (Te Winkel, a.w. II
238), werkelijk, als sinte Hebniet, de patroon is van hen, die alles kwijt zijn, en niet alleen van
de drinkebroers, wat de heer Burger, a.w., 212, al veronderstelde, lijkt mij te volgen uit De
Casteleyn's Sermoen van Sente Reinhuut, vooral uit den regel: weetdy waer hy maerschalc
af is? vander armoede (De Casteleyn, a.w., 173; Het Boek XX (1931) 220) en uit een ‘nyeu
liedeken’ in het Antwerpsche Liedboek (Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. Xl 263, no. 174).
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1)

vaartuig, ‘het Schip van Armoede’, dat bij sinte Reynuyt ‘Quaet Regement’ heet ,
samengebracht. Dit schip komt zeer overeen met ‘den Langhen Waghen’, onder
welks ‘lichtgheladen vracht van alderhande volcxken’ men vrijwel alle denkbare
2)
verloopen typen aantreft . Doch het is zeer te onderscheiden van de Blauwe Schuit,
die uit een kieschkeuriger gezelschap bestaat, dat bovendien realiteit is, terwijl deze
3)
vagebonden-schepen slechts illusie zijn .
Er zijn onder de Aernoutsbroeders duidelijk twee soorten te onderkennen. De jonge
Aernout, die aan zijn meester verslag doet van het zwerversleven, acht daarvoor
een zekere eruditie noodzakelijk:
Oock te draghen eenen heusschen mondt,
wel te spreecken voor alle man;
ook eyscht daer toe, by sint Jan,
heusch van wandelingh te zijn,

en onderscheidt zijn eigen soort scherp van een lager soort zwervers:
maer die daer loopen als een kockijn,
die soudemen voor die honden jaghen,
4)
want t'is iammer dat zy t'nette draghen .

1)
2)
3)

4)

Burger, a.w., 215; N. Beets, Aanwinsten van zestiende-eeuwsche Houtsneden in het
Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam, in: Het Boek XXI (1932) 181, 186 vgg.
Veeld. Gen. D., 156 vgg.
Vgl. mijn opstel in Tijdschr. v. Geschied. XLVIII (1933) 62 vgg. De heer Beets, a.w., 182 n.
1, 189, schijnt deze door mij opgeworpen distinctie te aanvaarden. - De spot-heilige ‘sinte
Niemant’ (Veeld. Gen. D., 150 vgg.), door Kalff, Westeur. Lett. I 238, met deze
vagebonden-heiligen in verband gebracht, heeft daarmede, evenals ‘sinte Aelwaer’ (Bolte,
in: Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Lett. XIV (1895) 129 vgg.), alleen den parodischen trek gemeen.
Veeld. Gen. D., 81.
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De ‘betere’ Aernoutsbroeder is wel de zwervende student. ‘Een goet klerck’, noemt
1)
de jonge Aernout zichzelf De dialoog tusschen meester en klerk, die ook bij andere
2)
der Veelderhande Geneuchlijcke Dichten voorkomt , bootst mogelijk een
academische disputatie na. Dat er studenten onder de zwervers waren, nazaten
der oude scolares vagi, heeft Professor Muller bewezen, toen hij de Keulsche
promotie-rede uit het jaar 1456 publiceerde, een soort oratio quotlibetica, waarin
den baccalaureus plagend voorgehouden wordt, ‘more histrionum rigmos Arnolt....
discere laboravi(sse), etiam ut brevi cursu temporis super coetaneos in hac lege
3)
discipulorum Arnolt proficere videretur’ . Ik zelf heb getracht aan te toonen, dat zij
het waren, die, op de hoogte van den stand der toenmalige medische wetenschap,
als wonderdoeners en kwakzalvers langs de boerenhofsteden gingen, om bij de
4)
boerinnen hun kennis tegen levensmiddelen in te ruilen , juist zooals het van dien
Keulschen baccalaureus verteld wordt en zooals Der Fielen Vocabulaer op het
5)
voetspoor van zijn Zuid-Duitsche voorbeelden van de ‘varende scholieren’ bericht .
Zwervende studenten treffen wij herhaaldelijk in de literatuur aan. Zoo wordt ons in
het veertiende-eeuwsch bispel van II clerken, de bekende scabreuse historie met
de wieg, die in Boccaccio's Decamerone de zesde novelle van den negenden dag
en in Chaucer's Canterbury Tales de vertelling van den meier vormt, verhaald van
twe clercken, die waren gekeert
van Parijs ende die geleert
hadden spel ende wijsheit mede,
ghelijc dat daer noch es die sede.
Si hadden haer goet verdaen,
6)
si ghingen straten ende pade .

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Veeld. Gen. D., 82.
Veeld. Gen. D., 163 vgg.
Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XXXVIII (1919) 135.
Vgl. mijn opstel in Groot-Nederland XXII (1924) I 612 vgg.
De Meyere en Baekelmans, a.w., 27 vgg. Tot dit soort behoort ook wel de bedelaar Misoponus
in den dialoog Ptochologia van Erasmus, die van alchemie leeft (Erasmi Colloquia, ed.
Montanus, 392 vgg.).
Verwijs, Boerden, 11, Het voor Verwijs en zijn vriend, die hem het afschrift bezorgde,
onleesbare en onverklaarbare woord depllijcheit’, in den aanhef van deze boerde lijkt mij na
vergelijking van het Hulthemsche handschrift op de Koninklijke Bibliotheek te Brussel een
verschrijving voor ‘derperlijcheit’. De afschrijver heeft de krabbel boven de e, die r beteekenen
moest, vergeten, en wat de eerste l lijkt te zijn, is eerder een krabbel voor er. Mogelijk zag
reeds de afschrijver dit teeken voor een l aan, daar hijzelf voor er een ander teeken gebruikt.
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In de gelijktijdige boerde Dit es de Frenesie hooren wij de biecht van een Parijsch
student van dat slag:
Nu liggic te Parijs ter scole
ende bem daer een studant.
Selden coemt mi boec in die hant,
maer ic lere ontginnen pasteiden:
bem ic dan ter quader weiden,
es een quaet dorp dan Parijs?

De gevolgen blijven niet uit:
Int leste hebbic aen een net,
1)

dus moet ic achter lande lopen .

Niet slechts de Parijsche en de Keulsche hoogescholen, ook de jongere
Nederlandsche te Leuven leverde al spoedig haar aandeel. De dichter van de aardige
ballade Vant Vriesken uit het Antwerpsche Liedboek dient zich aan:
Die ons dit liedeken eerstwerf sanc,
een clerck van Lueven was hi ghenaemt.
Hi leerdet in Venus scholen.
Die schoone vroukens die heeft hi lief,
2)
daerom so moet hi dolen .

Van Leuven was ook het ‘clercxken’ uit een ander gedicht in het Antwerpsche
Liedboek, die ‘slachte Vrou Venus knaepen’ en met ‘sint Jooris vissop’ overgoten
3)
was . Deze snaak doet

1)
2)

3)

Verwijs, Boerden, 38.
Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XI 140, no. 92; Koepp, a.w., 242; 116 vgg. stelt hij dit
lied, waarvan het twijfelachtig is, of de Nederduitsche dan wel de Nederlandsche tekst de
oudste is, in de vijftiende eeuw, doch acht de boven aangehaalde slotstrophe van jonger
datum, omdat die in rederijkersstijl zou zijn. Opmerkelijk is, dat Willems in zijn uitgave, 265
vgg., no. 111, deze en de voorgaande strophe weglaat.
Hoffmann v. Fallersleben, a.w. XI 295, no. 192. Hoffmann geeft de, ongetwijfeld bedorven,
lezing: sint Jooris bisschop. Het heet ‘een nyeu liedeken’ en is dus wel uit de zestiende eeuw.
Koepp bespreekt het niet; Kalff, Het Lied, 407 vgg.
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zich tegenover de ouders van zijn liefste met haar medewerking als een geest voor,
om overigens iets zeer vleeschelijks te verkrijgen, ‘om in haer blanck armkens te
slapen’. De onnoozele ouders, op geen ‘boeverye’ verdacht, zijn het paartje in alles
ter wille, gaan zelfs beneden slapen, opdat boven het span des te beter zijn gang
kan gaan. ‘Die gheest quelde zijn liefste minne, datter die coetse af heeft gecraecht’.
Den volgende morgen is Leiden in last: ‘tgheslachte weende seere’, en zeker toen
een ‘wt die vrienden... boerdelic onversaecht’ de waarheid onthulde! Het is een in
de wereldliteratuur zeer verbreid thema, dat ten onzent ook in het
1)
zestiende-eeuwsche esbatement van den Luystervinck bewerkt is .
Dit waren dus studenten van hetzelfde gehalte als het ‘clercxken, dat ghinc ter
scolen’, in het liedje, dat men ten onrechte weleens aan Anna Bijns toegeschreven
2)
heeft . ‘Het ghinc dat gheselleken tsavonts uyt vryen’, echter zonder veel succes,
want zijn ‘alderliefste’ wil hem, ‘ruyters gheselle’, niet inlaten: ‘wat ghy cloppet, ic
en hore u niet’.
Zijn er niet altijd studenten geweest van dat slag,
3)

clercken, die de vrouwen minnen ende hen boeken sparen ?

De dichter van het zoo juist aangehaalde bispel van II clerken waarschuwt dan ook
tot slot allen,
die hebben stouten vrouwen,
dat si te vele niet betrouwen
noch te vele niet hanteren
dieghene, die crune scheren.
Doen sijt, het sal hem schinen,
want als si om neringhe pinen
ende hem te minnen niet en lust,
sijn die clerke wel gherust,
die al meest mans wiven begheren
ende somwile haer goet verteren.

1)
2)
3)

Uitgegeven door De Jong, a.w., 85 vgg.; vgl. 7 vgg., 122, 143 vgg.
Willems, a.w., 194, no. 77; vgl. 545; Kalff, Het Lied, 407.
Styevoorts Refereinenbundel, ed. Lyna en Van Eeghem I 239, no. 118.
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Selden hebbic oec verstaen,
1)
dat si ghevaderen bidden gaen .

M.a.w. om het kind bekommeren zij zich niet!
Hoe weinig scrupules dergelijke vrouwenroovers kenden, blijkt duidelijk uit de
samenspraak van de beide ‘banckghesellen’ in Mariken van Nieumeghen, als de
heldin van het stuk door haar duivelschen geleider in den Antwerpschen herberg
Inden Boom in het fijne gezelschap van
alle die quistgoeykens, die hem qualijc regieren,
alle die vroukens vanden leven, alle die putyeren,

gebracht is, waaronder de beauté du diable zich overigens zeer wel op haar gemak
2)
gevoelt .
Natuurlijk loopt dit bedrijf ook wel eens verkeerd af: dat toont een
zestiende-eeuwsche ballade uit het Antwerpsche Liedboek, die in zijn sombere
3)
strakheid aan Villon herinnert . De dichter, een ‘ruyter’ van de ‘ghildekens
4)
gheldeloos’, ligt te Blankenberge gevangen in de ‘duyster koye’ , die zijn zenuwen
sloopt:
Dat mercke ick aen mi selven wel,
hier lange te blijven en is gheen spel.

Voor lui van zijn slag is er geen hulp, als de ‘heeren’ hen zoeken. Zeventien weken
is het geleden, dat de baljuw hem van het kerkhof, de vrijplaats, waar hij zich ophield,
blijkbaar met schoonschijnende voorspiegelingen voor zich lokte en hem ‘op tsgraven
casteel’ in de boeien liet slaan en op de pijnbank leggen; nu wacht hem het schavot
bij den Savel. De oorzaak? Cherchez la femme! Roerend is het vertrouwen van den
5)
ongelukkige, dat om zijn zuivere liefde Maria hem genadig zal ontvangen .
1)
2)
3)
4)

Verwijs, Boerden, 18.
Leendertz, Mnl. Dram. P., 296 vgg.
Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XI 6, no. 4.
Blankenberge had een eigen baljuw (H. Nowé, Les Baillis comtaux de Flandre des origines
e

5)

à la fin du XIV siècle (1929) 184 n. 3) doch ook de grootbaljuw van Brugge hield daar
gevangenen (Nowé, a.w., 252).
Uit het bovenstaande volgt, dat ik het niet eens ben met den commentaar, dien Koepp, a.w.,
144, van dit lied geeft. Koepp acht het mogelijk van historischen oorsprong; ik hoor er een
sterk persoonlijk geluid in, de dichter klaagt zijn eigen nood. De derde strophe heeft Koepp
niet begrepen: ‘mijn heere die baelyou’ vertaalt hij als: ‘sein Herr von Baelyou’, wat hij blijkbaar
voor een plaatsnaam houdt. Dat de in het gedicht genoemde Wouter van Cleven de beleedigde
echtgenoot van de ‘schoon vrouwe’, om wier wille de ‘ruyter’ moet sterven, zou zijn, zooals
Koepp aanneemt, betwijfel ik; m.i. is het de baljuw.
Het persoonlijke geluid, dat voor mij in deze ballade niet te miskennen valt, doet twijfelen aan
de juistheid van de uitspraak van Pater Van Mierlo, dat het literaire genre, ‘waarin men soms
de literatuur der volksdichters wil erkennen, echter... in de meeste gevallen van rederijkers
stamt’ (J. van Mierlo Jun. S.J., Beknopte Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche
Letterkunde (1933) 155, wat heel wat stelliger uitgedrukt is dan de formuleering in zijn Gesch.
der Oud- en Mnl. Letterk., 372 vgg.). Ook onthullen talrijke auteurstrophen (‘die dit liedeken
eerstwerf sanck’ of ‘heeft gestelt’) duidelijk een schooier en geen gezeten burger als dichter.
Om ons tot het Antwerpsche Liedboek te bepalen, men zie bijv. Hor. Belg. XI 23, no. 17 (‘het
was een ghilde, si loopt int wilde’); 53 no. 38 (‘dat was een ruyters gheselle’); 118, no. 79
(‘een ruyter al van der banck’); 247, no. 165 (‘dat was een ruyter fijn’); 249, no. 166 (‘dat heeft
gedaen een sluymer’); 323, no. 209 (‘een geselleken van der banc’); allemaal bewijzen, dat
de opvatting van Pater van Mierlo iu haar algemeenheid moeilijk houdbaar is. Dat deze
volksdichters rederijkersstrophen gebruiken, bewijst niets tegen hun maatschappelijken stand.
Vgl. Kalff, Het Lied, 623 vgg.
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Vaak ook is de romantiek minder heroïsch. Matthijs de Casteleyn teekent in zijn
Reinhuuts-sermoen een reeks van ‘Venus-janckers’, die na allerlei amoureuse
1)
perikelen, die aan Falstaff's avonturen herinneren, een rampzalig uiteinde wacht .
2)
Een dergelijk ongeval overkwam ook den ‘man van Schelde, geheten was Robijn’ ;
blijkbaar minder een student dan wel een buitenman van het soort, dat heden ten
dage nog telkens stof voor het politie-rapport oplevert. Hij komt met ‘een tessce mit
gelde’, die hem door ‘die vroukens licht van aerde’ wordt afgezet, waarna hij de deur
uitgesmeten wordt en gaat ‘thuyswaert sweermen met platter borssen bloot’.
3)
Wijntje en Trijntje waren niet de eenigen, die bewerkten, dat het leven van den
vagans scolasticus soms moeilijk was. Het zwervers bestaan bracht uit zijn aard
moeiten mede. In

1)
2)

3)

De Casteleyn, a, w., 173; Het Boek XXl (931) 220.
Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XI 117, no. 78; volgens Koepp, a.w., 55, die het niet in
bijzonderheden bespreekt, van Nederlandschen oorsprong en alleen in het Antwerpsche
Liedboek overgeleverd. Vgl. J.W. Mulder, Robijn en Consorten in; Tijdschr. v. Ned. Taal- en
Lett. XXIX (1910) 103 vgg., 108 vgg.
In dit verband moge gewezen worden op de regels uit het door Willems, a.w., 524, no. 253,
medegedeelde Latijnsche studentenlied met Nederlandsch slot: Studiosi parvuli etiam sunt
bibuli.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

167
Cornelis Everaert's esbatement van Stout ende onbescaemt heet het:
1)

Want bloote clerken bij aermoede quelen .

Om te beseffen, dat dit maar niet literaire fictie was, maar wel degelijk op harde
werkelijkheid gegrond was, behoeft men zich slechts de schildering, die Butzbach
in zijn Wanderbüchlein van het zwerversleven geeft, in het geheugen te roepen.
Er zijn onder de zwervende studenten veel jongelui van goede familie geweest.
Van den jongen Aernout heet het:
Hij comt wel wt menich goetmans kint,
2)
wanneer sy ledicheyt hebben aengenomen .

Dus de zoon van goeden huize, die leegloopt. Zoo ontmoeten wij hem bij zijn
omzwerven in een romance uit het Antwerpsche Liedboek:
Het quamen drie ruyters geloopen
so verre int duytsche lant
Met netten ende met knoopen, ia knoopen.

Als steeds willen zij in de taveerne drinken zonder te betalen. Als de waardin dat
weigert - ‘u cleederkens die zijn dinne, ia dinne, ghi en hebbet ghelt noch panden’
-, dan stelt haar dochter zich borg voor hun vertering en bekent op moeders
waarschuwing haar voorkeur voor den jongsten ruiter. Waarop
die ioncste ruyter tooch tot zijn net
ende worpt inder maghet schoot.
Daer stont die edel ruyter, ia ruyter,
3)
in een wambeys van goude root !

In zijn forsche beknoptheid schildert dit lied dus, hoe onder de bedelaarsplunje de
aanzienlijke en rijke jongeman zich

1)
2)
3)

Everaert, Spelen, ed. Muller en Scharpé, 172.
Veeld. Gen. D., 105.
Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XI 86, no. 58. Volgens Koepp, a.w., 54, is dit lied, dat
hij niet in bijzonderheden bespreekt, van Nederlandschen oorsprong en alleen in het
Antwerpsche Liedboek overgeleverd. Vgl. de zestiendeeeuwsche houtsnede van den bedelaar,
die voor de helft als een rijkaard gekleed is, bij Hampe, a.w., 73, Abb. 63.
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verbergt, die aan het vagebondenleven deelneemt. In het abel spel Van den Winter
ende van den Somer snoeft de Winter, hoe hij het ‘dieghene, die lodderlijc leven’,
moeilijk maakt.
Dese doe ic gaen beven achter straten,
1)
al warent jonghe edelinghen .

Tot den hoogsten stand toe heeft dit soort zwervers dus behoord, zooals ook de
zoo juist besproken Keulsche baccalaureus en gewezen Aernoutsbroeder ‘utroque
2)
parente inclitus’ genoemd wordt .
De vraag dringt zich vanzelf naar voren: hoe kwamen dergelijke jongelui van
goede huize ertoe zich onder het zwerversvolk te begeven? Daartoe hebben
verschillende factoren meegewerkt. Vooreerst de overschuimende levenslust van
3)
hen, wien de bohême in het bloed zat ; een algemeen-menschelijke oorzaak.
4)
Daarnaast behoort ‘die luy is ende niet wel en lust te doen’ , van nature tot het
zwerversgild. Doch men kan ook eenige bijzondere oorzaken waarnemen. Het
varend scholierschap moet door de stichting der Duitsche hoogescholen in de
vijftiende eeuw toegenomen zijn. Het drukke verkeer tusschen de universiteiten bij
de gebrekkige verbindingsmiddelen is één der verklaringen voor het bedrijf, vooral
in het eigenlijke Duitschland. Zwervend van hoogeschool tot hoogeschool moesten
ook de studenten maar zien hoe zij hun kostje ophaalden. Hier speelden dus
economische factoren mede, die den geleerden zwerver tot het proletariaat deden
5)
afzakken, zooals vroeger de Vaganten . Ook nu zal bij de toename van het aantal
gestu-

1)
2)
3)

4)
5)

Leendertz, Mnl. Dram. P., 137.
Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XXXVIIl (1919) 135.
Zoo zegt Der Fielen Vocabulaer van de Kammesieren: dese zijn bedeleers als ionge scholieren
en ionge studenten, dye vader ende moeder niet en volgens ende haer meesteren niet
gehoorsaemen willen zijn ende apostateren ende comen onder quaet geselschap, die ooc
in die wandelschap ende in dier rabauwerie geleert zijn (De Meyere en Baekelmans, a.w.,
25).
Veeld. Gen. D., 87.
Vgl. Hampe, a.w., 71 vgg.; S. d'Irsay, Histoire des Universités françaises et étrangères I
(1933) 159.
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deerden de concurrentie naar een goede plaats in de maatschappij zwaar geworden
zijn. De werkelooze intellectueelen zijn noodgedwongen langer in de
studenten-maatschappij gebleven en hebben de zwervers van den landweg versterkt;
soms als ‘eeuwige student’ voorgoed. In de laatste, doch zeker niet onbelangrijkste,
plaats laat zich een hoogst merkwaardige reden voor het studenten-zwerversleven
gelden: een christelijke deemoed die voorschreef zich eenigen tijd onder de armsten
te begeven om door hun rampzalig lot mede te leven tot nederigheid en naastenliefde
1)
gebracht te worden Tot welke uitwassen deze uiting van Christelijke paedagogiek
leidde, bewijzen de literaire bronnen, die ons bezighouden.
Toch is er voor deze lieden, die opzettelijk of gedwongen, het bittere van het
vagebondenbestaan proefden, één troost geweest: ook hieraan zou voor hen, die
wel het ergste hadden leeren kennen, een einde komen; daarmede hebben zij, die
2)
hun Vergilius kenden, zich kunnen troosten . En daarmede zouden zij tevens het
verschil tusschen zichzelf en de heffe der zwervers aangegeven hebben: hetzelfde
onderscheid, dat wij vroeger konden vaststellen tusschen de bemanning van de
3)
Blauwe Schuit en van het Schip van Sinte Reynuyt , scheidt ook de varende
scholieren van de andere Aernoutsbroeders: zij konden het leven weer verlaten.
Wel zullen ook hier, zooals bij de Blauwe Schuit, de grenzen tusschen de groepen
soms vervaagd zijn, wel zal een verloopen student of een afgestudeerde, die geen
baantje kon krijgen, vaak gezakt zijn tot het uitschot, maar wij hebben ook bewijzen,
dat de zwerverstijd voor de intellectueele vagebonden een jeugdperiode was, waarna
zij zich rangeerden tot een deftig bestaan. Autobiografieën van scolares vagi,
4)
zinspelingen in literaire bronnen ,

1)
2)
3)
4)

F. Schröder, Ars Mendicandi, in: Ned. Archief v. Kerkgesch., N.S. XVIII (1925) 124 vgg.
Vgl. Vergilius, Aeneis I 199: o passi graviora, dabit deus his quoque finem.
Vgl. mijn opstel in Tijdschr. v. Geschied. XLVIII (1933) 63 vgg.
Zie bijv. de merkwaardige plaats in het Volksboek van Ulenspiegel van ± 1512, aangehaald
in mijn opstel in Groot-Nederland XXII (1924) I 618 n. 4.
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geven wel schaarsche, maar ook overtuigende aanwijzingen daarvoor.
Studenten zijn echter niet de eenige intellectueelen onder de vagebonden geweest.
In den Nederrijnschen tekst van de Reghel van Aernouts arme broederen, door
1)
Frantzen uitgegeven , wordt de eerste broeder in de orde niet Aernout, maar Everaert
genoemd. Ook in het gedicht Van den jonghen Aernout, dat niet in den
Nederrijnschen tekst voorkomt, hoewel het stellig bij de voorafgaande Reghel
behoort, eindigt de Aernoutsbroeder met een net te dragen ‘om sinte Everarde recht
2)
te eeren’ . Frantzen was onzeker in de verklaring van dit verschijnsel; eerst nam
hij aan, dat Everaert aanvankelijk het hoofd der orde was en dus de Nederrijnsche
3)
tekst de oorspronkelijke redactie bewaard heeft . Waarschijnlijker lijkt mij zijn latere
opvatting, dat twee overleveringen, de Nederlandsche Aernout en de Duitsche
4)
Everaert, dooreenliepen . Want wel met recht leidde hij den naam Everaert af van
aartsbisschop Eberhard van Salzburg (1200-1249), die een begunstiger van de
Vaganten was en aan wien de Eberhardini, vagebondeerende geestelijken, die
onder een spot-bisschop georganiseerd waren en tegen wier bedrijf het Concilie
5)
van Mainz in 1261 moest optreden, vermoedelijk hun naam ontleenden .
Wij vinden den oorspronkelijken Duitschen naam Everaert in de Dietsche bronnen
als soortaanduiding voor vagebonden, die nauw aan de Aernoutsbroeders verwant
zijn. De reeds meermalen aangehaalde verloopende Parijsche student uit de boerde
6)
Dit es de Frenesie, die het net aan heeft, noemt zich een ‘Everardijn’ . Schijnt het
woord in dit geval synoniem

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

Frantzen u. Hulshof, a.w., 29 vgg.; vgl. Kluge, a.w., 31.
Veeld. Gen. D., 109.
Frantzen u. Hulshof, a.w., XXXI.
Frantzen, in: Neophilologus V (1920) 78 vgg.
Frantzen, in: Neophilologus V (1920) 62 vgg.; Helen Waddell, a.w., 216, 262.
Verwijs, Boerden, 38.
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met Aernoutsbroeder, elders blijkt het duidelijk iets anders te bedoelen. Naast de
Aernoutsbroeders, varende scholieren, en de bedelaars van beroep, cockijns of
conventualen, neemt Everaert een afzonderlijke plaats in: hij is de letterlijke
conventsbroeder, de verloopen regulier. Dat openbaart zich overtuigend in het
1)
dramatisch fragment Truwanten . Een uit haar dienst weggejaagde meid zoekt haar
toevlucht in de kluis van broeder ‘Everaet’, die haar overhaalt om met hem te gaan
zwerven, ‘ghelijc of ghi waert suster Lute’. De namen Everaert en Lute of Lutgaert
zijn hier als eigennamen voor de typen gebruikt, zij verbeelden de soort, niet de
2)
personen . Op de uitnoodiging van broeder Everaert: ‘Nu volghet mi, suster Lutgaert’,
gaan ze bedelend door het land trekken, de kerel in ‘grau abijt’, de meid in een pij
als geestelijke zuster vermond. De broeder snijdt op, dat ze ‘te sente Jans te Latrane
ende te Jherusalem ten heileghen grave’ zijn geweest en daarom gerechtigd zijn,
door de goegemeent onderhouden te worden: ‘wilt mi ende suster Luten gheven’.
Zij hebben pleizier in en baat bij het leegloopen: ‘het hulpt ons altewel dlorinen’.
Maar tot slot belooft de duivel hem en zijn consorten, ‘die.... eten der lieden sonden
ende scanden’, een goede plaats in zijn rijk.
Het levendige tafereel toont de situatie zoo duidelijk als men maar wenschen kan:
Everaert is de soortnaam voor den vagebondeerenden frater, zijn vrouwelijke
metgezel is de weggeloopen non of begijn of geeft zich daarvoor uit.
In verband hiermede is een kleine uitweiding noodig over een opmerkelijke plaats
3)
bij Hildegaersberch . Hij spreekt daar als zijn oordeel uit, dat, waar sprooksprekers
een gunstig publiek vinden - ‘waer vrou Eren vrienden hoven’ -, harmonie heerscht.
Wie het wel meent met de kunst, moet den

1)
2)
3)

Leendertz, Mnl. Dram. P., 132 vgg.
Kalff, Ned. Letterk. II 41, vat Lutgaert blijkbaar als eigennaam der meid op, Frantzen, in:
Neophilologus V (1920) 78, noemt haar ‘Maerte’!
Hildegaersberch, Gedichten, ed. Bisschop en Verwijs, 172 vgg.
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dichters op hun tournée wat toestoppen, opdat zij niet genoodzaakt zijn te bedelen
‘van huse te huse haer beyach’. Want om dat te doen behoeft men geen kunstenaar
te zijn, dat kan iedereen, man of vrouw, wel; daarvoor is het voldoende blaffende
honden van zich af te kunnen houden. Dat is de manier van doen der
Everaertsbroeders, wier bedrijf hij teekent als dat der Aernoutsbroeders:
Licht gheladen als een creeft
hopen dese, daermen geeft
1)
butter, case, eyer of spec :
eten en wert hem gheen ghebrec,
den broeders van sinte Everaerts oerde;
hoer leven is van dier accoerde:
2)
si horen selden messen singhen ,
mar achter noene gaen si dringhen
byden vrouwen in dat bier,
entan worden sy voer theete vier
root ghecammet als een haen.

Hieruit blijken dus drie dingen: vooreerst, dat Hildegaersberch Everaertsbroeders
noemt, wat elders Aernoutsbroeders heet; vervolgens, dat Everaert, evenals Aernout,
3)
het tot den rang van heilige gebracht heeft . Doch bovendien meen ik in dit gedicht
een eigen geluid te hooren, alsof Hildegaersberch persoonlijk ondervonden heeft,
dat ook zwervende sprooksprekers van zijn eigen slag door de ongunst van het
publiek afzakten tot vagebonden, tot schade van hun kunst. Zou ook hem het water
weleens tot aan de lippen gekomen zijn? Iets van den bohémien had hij zeker. Pater
Van Mierlo vergeleek hem met Villon, om de melancholie, die over zijn leven en
4)
werk hangt ; dat lijkt mij juist gezien, al had Hildegaersberch wel niets van het
perverse en boosaardige - ‘le genie de la méchanceté’ -, dat den mensch Villon
5)
kenmerkte .

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. Veeld. Gen. D., 197.
Vgl. Veeld. Gen. D., 75 en 84 vgg.
Vgl. de boven besproken plaats der Veeld. Gen. D., 109.
Van Mierlo, Gesch. v.d. Oud- en Mnl. Lett., 207.
Vgl. L. Charpentier, François Villon, le personage (1933) passim.
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Vermoeden, dat Hildegaersberch hier eigen droeve ervaring vertolkt, mag men wel,
doch te bewijzen is het niet. Wel blijkt uit zijn gedicht, dat er onderscheid is tusschen
sprooksprekers en Aernoutsbroeders, waarvan wel het lagere deel bedoeld is. Het
intellectueele, artistieke deel der zwervers toont zich opnieuw verscheiden van het
vagebonden-uitschot.
De broeder in het dramatisch fragment geeft ook een korte beschrijving van zijn
soortgenooten:
... wi hebben vele ghesellen,
beide in clusen ende in sellen,
die de werelt quantsijs begheven,
... swesters, baghinen, lollaerde.

De vrouwelijke consorten zullen later ter sprake komen. Eerst moeten wij ons met
de lollaerden bezighouden en zien, wat onder dien naam verstaan werd. In Engeland
is het, naar bekend is, de naam voor de aanhangers van Wyclif, waarbij de afleiding
onzeker is. Eensdeels acht men het afkomstig van lollium, den Latijnschen naam
voor de dolik, anderzijds brengt men het in verband met ‘lollen’, zacht murmelend
1)
zingen en bidden . Evenwel bestaat het verband tusschen de Engelsche lollards
en de Nederlandsche lollaerden slechts in de naamsgelijkheid en in de
omstandigheid, dat beiden voor ketters golden. De Nederlandsche lollaerden, wier
naam of van het werkwoord ‘lollen’ of van Walther Lolhardus, die in 1322 te Keulen
2)
als ketter verbrand werd, afgeleid wordt , waren cellebroeders, cellitae, ook wel
3)
Alexiani of Alexisbroeders geheeten . Hun instelling, omstreeks 1300 in het leven
geroepen voor ziekenverpleging en lijkbezorging, kwam weldra in een slechten reuk,
omdat zij zich niet bij een bestaande

1)
2)

3)

Vgl. J. Loserth, Geschichte des späteren Mittelalters (1903) 399 n.l.
Dat de naam via Nolhart een omzetting van Arnold en dus van denzelfden oorsprong als
Aernout zou zijn, is door Professor Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XXXVII (1919)
139, wel geopperd, maar ook verworpen.
Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. VI 232; v. Kausler, a.w. III 462.
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orde wilden aansluiten, vaak kettersche relaties onderhielden, als de broeders van
1)
den Vrijen Geest, en door hun levensgedrag aanstoot gaven . Van hun ergerlijk
optreden zijn in de middelnederlandsche literatuur tal van sporen over. In den uit
zijn cel weggeloopen broeder Everaert uit het fragment Truwanten zagen wij reeds
2)
een van hen in zijn bedrijf . Eenzelfde span als daar treedt op in een lied uit het
handschrift van Jan van Hulst, uit het laatst der veertiende eeuw, dat tot referein
heeft: Peinst om mi, zuster Lute; gherne, broeder Lollaert. Daarin verhaalt de dichter,
hoe hij het paartje 's avonds in een schuur in het vlas aangetroffen heeft. ‘Daer zagh
ic twee witte been devotelike te Gode waert; ... daer hoordic, dat dat zusterkijn den
cokerduimschen zouter las’. Aanvankelijk houdt hij zich bescheiden stil ‘achter eenen
corentas’, maar als het paar aanschikt om van de vermoeienissen van dit studeeren
‘in den gheest’ zich te restaureeren met ‘goede spise ende goeden wijn’, kan hij
zich niet weerhouden dezelfde rol te spelen als de beide vagebonden in Cornelis
Everaert's esbatement van Stout ende Onbescaemt. Zooals daar de overspelige
boerenvrouw en haar lief de koster, zoo vluchten in het lied lollaert en Lute in
panischen schrik de schuur uit. De spelbreker blijft meester van het terrein en peinst
tevreden onder een stevig glas wijn en met vollen mond:
Hets recht dat men hem erve jan,
die Luten leven eerst began,
3)
daer nes gheen luumken (= grapje?) in ghespaert .

Van de bekende vuilpoets uit de Veelderhande Gheneuchlijcke

1)
2)

Fredericq, a.w. II 126.
De identiteit van den Everaertsbroeder met den lollaert blijkt ook uit de reeds eerder
aangehaalde veertiende-eeuwsche sproke, waar hem hetzelfde lot voorspeld wordt als in het
dramatische fragment:

Ghi lollaerts, die truwanten gaet,
bequame hu doen Gode als den lieden,
so soude hu die helsche ketel zieden (v. Kausler, a.w. III 115),
3)

Carton, Oudvlaemsche Liederen, 156 vgg., no. 86; vgl. over verwante verhalen Everaert,
Spelen, ed. Muller en Scharpé, 583 vgg.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

175

Dichten, vrouw Laudate, wordt verteld - maar bijzonderheden ontbreken -, dat zij
het met een cellebroeder gehouden heeft:
Vrou Laudate was eens ghaen spanceren
tot enen heremijt, my wel verstaet,
gheheten Jan Knap-kuyte, een weerdich prelaat,
1)
die vrou Laudate van herten besinde .

Ook de vrouw van den Buskenblaser, in de veertiende-eeuwsche sotternie van dien
naam, zoekt voor de geringe bekoorlijkheden van haar ouden man troost ‘ane
2)
broeder lollaert’, zooals haar man haar in ongekuischte taal verwijt . Wijst het
veelvuldige van dergelijke literaire zinspelingen op een bedenkelijke verbreiding
van het euvel, een reeds door Hoffmann von Fallersleben opgemerkte plaats bij
den veertiende-eeuwschen chronist Hocsemius op het jaar 1309, waar ‘quidam
ypocrite gyrovagi, qui Lollardi sive Deum laudantes vocabantur, per Hannoniam et
Brabantiam quasdam mulieres nobiles deceperunt’, bewijst, dat de verleiders hun
3)
prooi geenszins alleen in de onderste lagen der maatschappij zochten . In de rol
4)
van verstoorder van een gezeten en gelukkig gezin kent ook Dirc Potter den lollaert .
Het geheele zootje, dat het geestelijke element onder het volk van den landweg
vormde, vinden wij eenige malen in de letterkundige bronnen samengenomen. In
het gedicht op sinte Aelwaer, dat de houtsnede van Jan Ewoutszoon van Amsterdam
uit de collectie van keizer Rudolf II, die tot voor kort het museum te Gotha sierde
en thans in het Prentenkabinet te Amsterdam ondergebracht is, verduidelijken moet,
worden bij elkaar genoemd ‘vroukens vanden gilden, susterkens, broerkens,

1)
2)
3)
4)

Veeld. Gen. D., 116.
Leendertz, Mnl. Dram. P., 76 vgg.
La Chronique de Jean de Hocsem, publiée par G. Kurth (1927) 127; Hocsemius leidt den
naam dus af van het werkwoord ‘lollen’. Vgl. Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. VI 232.
D. Potter, Der Minnen Loep II vs. 3950 vgg., uitgegeven door P. Leendertz Wz. I (1843) 268.
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1)

lollaertkens, bagijnkens’ . In het verklarend gedicht op de bekende prent van het
schip van Sinte Reynuyt te Oxford wordt de uitnoodiging om mede te varen gericht
tot:
ghi paters, maters ende broerlollaerts
abten, monicken, clercken ende papen,
2)
beghinnen, susters ende leekeprollaerts .

Als de jonge Aernout voor zijn meester tot negen moet tellen, noemt hij als een
stelletje echte zwabbers, die ‘lodderlijck spel’ bedrijven, in één adem
twee bagijnen, twee bogaerden,
3)
drie susteren ende twee lollaerden ,

zooals ook Willem van Hildegaersberch
lollaerts ende baghinen,
nonnen, die oeck heilich schinen,
tsaertroysers, zweesteren ende bagaerden
4)

samen als gelijksoortige ongunstige elementen beschouwt .
Een kloosterbroeder, als waarop in de voorafgaande aanhalingen gezinspeeld
wordt, zien wij nog in het zestiendeeeuwsche liedeken uit het Antwerpsche Liedboek
Vanden regulier moninck, die zijn gelofte vergeet met een ‘nayerinne’ of ‘nayersse’,
wier eigenlijk bedrijf met deze, merkwaardig modern aandoende, benaming, die
minder met het vervaardigen dan met het afleggen van kleeding te maken heeft,
aangeduid

1)
2)
3)

4)

Bolte, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XIV (1895) 132; vgl. Beets, in: Het Boek XXI (1932)
177 vgg.
Burger in: Het Boek XX (1931) 217.
Veeld. Gen. D., 77. ‘Dese dienen God al met den eerse’, zegt de dichter; dezelfde grove
obsceniteit, die in mijn opstel in Groot-Nederland XXII (1924) I 625 n. 1 reeds aangeduid is.
Ondanks den afkeer, die de Middeleeuwers van het crimen nefandum gehad hebben (vgl. J.
Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (1919) 82), was deze vorm van ontucht blijkbaar bij de
laat-middeleeuwsche zwervers evenmin onbekend als bij hun voorloopers de Vaganten
(Frantzen, in: Neophilologus V (1920) 69). Vgl. ook Mariken van Nieumeghen, vs. 377
(Leendertz, Mnl. Dram. P., 293).
Hildegaersberch, Gedichten, ed. Bisschop en Verwijs, 153. Hiernaast kan nog genoemd
worden de lange satire op de geestelijkheid - te lang om hier aan te halen - in het spel van
sinnen Van de Hel vant Brouwersgilde, vs. 180 vgg., ed Van Gelder, in: Oud-Holland XXIX
(1911) 239; Erné, a.w., 7.
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wordt. Bijzonder levendig en humoristisch wordt de situatie geschilderd: de broeder
heeft ‘in (sijns) liefs armen’ de metten verslapen. Bij zijn terugkomst in het klooster
wordt hij deftig door den abt begroet: ‘bona dies, bona dies’. Op de vraag, waar hij
den nacht heeft doorgebracht, antwoordt hij met onbeschaamde eerlijkheid, waarop
de overste verontwaardigd uitvalt: ‘houden dat onse oorden?’ Als dan zijn
medebroeders den apostaat willen uitbannen, laat hijzelf zijn kap vallen: ‘soude mi
die nayersse niet liever zijn, mer dan mijn broeders allen?’ Van bijzonder belang is,
dat zijn houding zeker de sympathie van den dichter heeft, die blijkens de slotstrophe
wel zijn eigen lotgevallen beschreven heeft. Want die dichter,
die ons dit liedeken heeft ghemaect,
hi hevet seer wel ghesonghen:
dat hevet ghedaen een regulier moninck,
1)
wt der cappen is hi ontspronghen .

Ook deze is ‘werdich in (Styevoort's) ghilde gescreven’, waar immers ‘moniken, die
2)
dicwils haer cappen beleenen’, welkom zijn .
De bogaerden, die in de aangehaalde gedichten vrijwel als één met de lollaerden
vermeld worden, waren eigenlijk iets anders. Oorspronkelijk beteekent het woord:
leekebroeder, lid van een vrije godsdienstige vereeniging, niet door een bepaalde
3)
gelofte gebonden . Evenals lollaert wordt het niet altijd in

1)

2)
3)

Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XI 86 vgg., no. 57. Dat ‘nayersse’ hier werkelijk de nog
gebruikelijke obscene woordspeling bevat, blijkt o.a. uit de zoo straks aan te halen plaats bij
De Roovere (Van 't Hoog, a.w., 94), uit de opsomming van de ‘licht-gheladen vracht’ van den
Langhen Waghen (Veeld. Gen. D., 157), uit eenige liedekens uit het Antwerpsche Liedboek,
dat Vanden ruyter wt Bosschayen, het ‘nyeu liedeken’ van het ‘schoon dierken, dat ‘in secreet’
lag ‘al by een parmentierken’, en het ‘nyeu liedeken’ van Lijnken, die ging ‘metten naeykorf
uyte’ (Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XI 99 vgg., no. 66, 273 vgg., no. 179, en 323 vgg.,
no. 209), en uit eenige refereinen van Styevoort (Styevoorts Refereinenbundel, ed. Lyna en
van Eeghem I 66, no. 38; II 195, no. 232; 212, no. 242; Professor Muller was zoo vriendelijk
deze plaatsen onder mijn aandacht te brengen).
Styevoorts Refereinenbundel, ed. Lyna en Van Eeghem I 239, no. 118.
Mnl. Wdb. I kol. 703 i.v. beggaert en kol. 1349 i.v. bogaert. Van 't Hoog, a.w., 125 n. 12 en
13.
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ongunstigen zin gebruikt; er zijn natuurlijk ook fatsoenlijke leekebroeders en
behoorlijke cellebroeders geweest. Doch vroeg komt het verderf op. Reeds Maerlant
klaagt over schijnheiligen onder hen:
Sulc es die ontcropen scheen
der werelt ende liet haer leen
ende leerde den beggaert maken.

Weldra echter heeft zoo'n broeder van al het bidden en boete doen en van de lange
nachtwaken evenzeer genoeg als van het ongemakkelijke slapen op hout of steen:
nu loopt hi ghelijc der reen
die werelt dore alineen,
waer hi hare mach ghenaken.

Dit soort is als de monniken, waarover de boetprediker niet minder zijn toorn uitgiet,
die
keren hem an der werelt spel
1)
int abijt dat si draghen .

Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat wij de kerkelijke autoriteiten
2)
spoedig tegen hen zien optreden .
Schijnheilig, ‘gheveinsde kerstine’, heeten ze ook in een veertiende-eeuwsche
parafrase van het Hooglied:
Dit sijn lollaerde ende bogaerde,
Joden, kersten van hovaerde,
van oncuuscheit en van toorne,
3)
van ghiericheit, der sielen doorne .

In deze eeuw worden de verbodsbepalingen dan ook krachtiger gehandhaafd en
4)
telkens hernieuwd . In de Nederlanden waren zij aanvankelijk met rust gelaten,
5)
hoewel hun gedrag ook daar aanstoot gaf . Het duidelijkst ziet men den bogaert in
zijn

1)
2)
3)
4)
5)

J. van Maerlant, Strophische Gedichten, uitgegeven door J. Verdam en P. Leendertz Jr.
(1918) 100 vgg.
Fredericq, a.w. II 14 vgg.
Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. XII (1862) 23.
Fredericq, a.w. II 135 vgg.
Fredericq, a.w. II 36 vgg.
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onvroom bedrijf in de zeer platte boerde Dits vanden tanden. Hij wordt daar in een
zeer intiem tête-à-tête met een begijn buiten Brussel door een fâcheux troisième
verrast, wiens komst even ongelegen is als die van den engelbewaarder Arcade bij
zijn beschermeling Maurice d'Esparvieu in Anatole France's roman La Révolte des
1)
Anges .
Bij de lollaerden en bogaerden behooren, blijkens de voorafgaande citaten, begijnen
en zweesteren: naast broeder Everaert staat zuster Lutgaert.
Met zweesteren werden bedoeld de swestriones of zusters van den Vrijen Geest,
een kettersche secte, die in 1396 door Paus Bonifacius IX met ‘beggardi’ en ‘lullardi’
2)
aan de vervolgingen van de Inquisitie prijsgegeven werden . De lollaerden, die wij
hier, als in de vroeger aangehaalde gedichten, als partners der zweesteren zien,
worden in Jan van Rode's Des Coninx Summe ook als ketters beschouwd en blijken
daar

1)

Verwijs, Boerden, 23 vgg. Vgl. A. France, La Révolte des Anges (1925) 84 vgg. Als deze
derde even kernachtig verzocht wordt heen te gaan, daar er niets bijzonders aan de hand is,
stelt hij het paar gerust: ‘want ie ben u vrient Mergaert’. Die naam is nog onverklaard.
Aanvankelijk vermoedde ik, dat degeen, die Verwijs het afschrift van dit gedicht geleverd had,
verkeerd gelezen had en dat het Hulthemsche hs. ‘Moyaert’ zou hebben, den naam van den
fat in het abele spel Vanden Winter ende vanden Somer, waarin wij reeds meer herinneringen
aan het zwerversleven gevonden hebben. Doch een onderzoek in de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel wees uit, dat Verwijs ongetwijfeld den tekst van het hs. heeft. Rest dus nog de niet groote - mogelijkheid, dat de schrijver van het Hulthemsche hs. zich vergist heeft. - Dat
de boerde ‘buten Bruesele’ speelt, zou gedachten aan het ‘sonnebosch’, de benaming voor
bordeel in der Fielen Vocabulaer (De Meyere en Baekelmans, a.w., 20), kunnen wekken,
ware het niet, dat het woord reeds in de Basler Betrügnisse van 1450 (Kluge, a.w., 16) en bij
Pamphilus Gengenbach (Kluge, a.w., 83) voorkomt, zoodat het geen zinspeling op het
Sonienbosch kan zijn. De begijn, van wie eenige bladzijden verder (Verwijs, Boerden, 41
vgg.) een goede boerde verteld wordt, overkwam haar avontuur eveneens ‘te Brusele inden
wigaert’. Brussel had blijkbaar een slechte reputatie op zedelijk gebied; vgl. de sproke Eene
Reynardie, uitgegeven door N. de Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten II
(1903) 111:

Ende die kerle hi doe began
te speelne, alse men te Brusele pliet.
2)

Fredericq, a.w. II 148; Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. VI 232 vgg.: vgl. D.C. Tinbergen,
Des Coninx Summe [1907] 193.
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1)

de broeders van den Vrijen Geest te zijn . Ook de begijnen, wier benaming in
verband met Albigensis, zooals Pater Van Mierlo betoogd heeft, oorspronkelijk
2)
ketterin kan beteekend hebben , stonden in de latere Middeleeuwen nog in slechten
3)
reuk . Zij worden herhaaldelijk in één adem met de swestriones genoemd. Vooral
werden er veel glossen op hun zedelijk leven gemaakt. Enkele hebben wij daarvan
reeds aangetroffen, daarnaast valt te wijzen op de veertiende-eeuwsche, zeer
4)
scabreuse boerde van eenre baghinen . Zuster Lutgaert is ook wel bedoeld, als De
Roovere, met de reeds besproken platte woordspeling, hekelt:
Siedij een nonne met heer Omnes loopen
5)
en liever naeyen dan hanthieren de spille .

Zoo'n ‘nonne, die dicke ute riit’, in één adem genoemd met een ‘joncwyf, die te
6)
mertene loopt’ , oftewelgaarne kermis houdt, verschilt wel in niets van zuster
Lutgaert. In Der Fielen Vocabulaer wordt gewaarschuwd tegen de Mommen of
Momsen, een soort bedelaars, ‘die cappen draghen ghelijc lollebroeders’.

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Tinbergen, a.w., 236 § 33, 313 § 169, 345 vgg. §§ 236-237; vgl. 568.
J. van Mierlo Jr. S.J., De bijnaam van Lambertus li Beges en de vroegste beteekenis van het
woord begijn, in: Versl. en Meded. d. Kon. Vl. Acad. (1925) 404 vgg; dezelfde, Lambert li
Beges in verband met den oorsprong der begijnenbeweging, in: Versl. en Meded. d. Kon. Vl.
Acad. (1926) 612 vgg.; dezelfde, Op den drempel onzer dertiende eeuw, in: Verslagen en
Meded. d. Kon. Vl. Acad (1926) 828 vgg., 833 vgg.; dezelfde, Ophelderingen bij de vroegste
geschiedenis van het woord begijn, in: Versl. en Meded. d. Kon. Vl. Acad. (1931) 983 vgg.
Hoffmann v. Fallersleben, Hor. Belg. VI 231 vgg.; Marie van der Zeyde, a.w., 47 vgg., vooral
49; vgl. over de vervolgingen der begijnen door de inquisitie Fredericq, a.w. II 14 vgg., 135
vgg.
Verwijs, Boerden, 41: want deze bagineu spelen gerne van onder; 43: soe menich baghine
dat men vint, die dit spel gerne souden leren. Vgl. Veeld. Gen. D., 93: nonnen en bagijnen,
die onheyligher zijn dan zij schijnen; Styevoorts Refereinenbundel, ed. Lyna en Van Eeghem
I 239, no. 118: baghynkens, die haer borstkens laten bloot sien. Ook in Jacop van Oestvoren's
Blauwe Scuut is sprake ‘vanden minliken beghinen, die so heilich sijn van scinen ende so
minlic oechkijns draghen’ (Verwijs, Vr. e.M., 98).
Van 't Hoog, a.w., 94. Vgl. Veeld. Gen. D., 76: Twee nonnen, die onsuyver leven.
Verdam, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. Xl (1892) 298 vgg; vgl. het gedichtje Van eener
dosinen verkeertheden, waarin de regel: ‘een joncwijf, die vele te mattenen loept’, uitgegeven
door De Pauw, a.w. I (1893) 646.
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Zij noemen zich, weer met een profanatie van Franciscus' armoedsideaal, ‘gewillige
1)
armen’ . Van dit uitschot wordt gezegd, dat zij ‘hebben haer vrouwen in heymelijcke
2)
plaetsen sitten’ : Everaert met Lutgaert, Aernout met zijn ‘mosse’, de Kammesierer
met zijn ‘dille’, het is alles één pot nat.
Hoe zuster Lutgaert aan haar naam komt, is een vraag, die bij mijn weten nog
nooit gesteld of althans nog nooit beantwoord is. Het vermoeden ligt voor de hand,
dat zij een onheilig petekind van sinte Lutgardis van Tongeren is. Profanatie van
een plaatselijke populaire heilige is van de losse gezellen, bij wie wij meer
herinneringen aan de Maasstreek aantroffen, wel te verwachten. De naam zal wel
een comisch-bedoelde vervorming, ingegeven door dien van de in het Luiksche
zeer vereerde heilige, zijn van het woord ‘lute’, dat Verdam waarschijnlijk een
3)
benaming voor begijn achtte , doch dat eerder ieder verloopen vrouwspersoon
4)
aanduidt . Zou hij een ironische bespotting zijn van de kuische non, die velen
5)
‘verloestte van der cranker minnen’? De lichte zusjes deden dat ook, zij het door
een homoeopathische geneeswijze. Ik geef deze suppositie slechts voor wat zij
waard is, maar wil toch op een merkwaardige coincidentie wijzen: sinte Lutgardis
6)
is geboren in de straat te Tongeren, die later de Koolkuil heet . Hebben wij hier
weer met de zinspeling te doen, die wij reeds te Maastricht en te Sint-Truyen
ontmoetten? Zou de geboortestraat van Lutgardis achteruit gegaan zijn tot een
vagebonden-

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Dit wijst ook op verband met de kettersche secte, die in de acte, waarmede keizer Karel IV
in 1369 tot kettervervolging gelastte, aangeduid wordt: quae vulgo wilge armen dicuntur;
Fredericq, a.w. II 138 vgg., vooral 139 n.l.
De Meyere en Baekelmans, a.w., 44.
Mnl. Wdb. IV (1899) kol. 896; vgl. daarnaast Styevoorts Refereinenbundel, ed. Lyna en Van
Eeghem II 171, no. 217, waarop Professor Muller mij attent maakte.
M. Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch I (1872) kol. 1962 i.v. loter. Aan Mejuffrouw
Dr M.H. van der Zeyde dank ik deze philologische inlichting.
Vgl. Leven van Sinte Lutgart II vs. 793 en 9165, uitgegeven door F. van Veerdeghem (1899)
12, 91.
Van Veerdeghem, a.w., VII.
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buurt en zij mede daardoor naamgeefster van een vrouwelijk schorremorrie
geworden? Wie zal deze vragen met zekerheid beantwoorden?
De samenvatting van ons resultaat kan kort zijn: wij zochten de heffe van het volk
van den landweg te onderkennen door het in zijn onderdeelen te analyseeren. In
de groote massa der zwervers, bedelaars en landloopers, herkenden wij opnieuw
de Aernoutsbroeders; doch onder dezen liet zich een intellectueele groep, studenten,
zoons van goeden huize, vaststellen. Konden wij hun bedrijf als dokters van het
platteland reeds vroeger nagaan, thans zagen wij hen in allerlei minderwaardige
broodwinningen, evenals de Everaertsbroeders, verloopen geestelijken, wier doen
en laten na aan dat der Aernoutsbroeders verwant was. In dagelijksche leefwijze
verschilden de intellectueele vagebonden, het geleerdenproletariaat, wel weinig van
de rest der zwervers, die zich ook naar Sint Aernout noemde. Tusschen het mannelijk
uitvaagsel bewoog zich een groote schare vrouwvolk, waaronder een gedeelte
eveneens de kerkelijke tucht ontsprongen was: begijnen en nonnen, die Lutgaert's
leven begonnen waren. Opmerkelijk was ook ditmaal het ruime aandeel, dat parodie
van maatschappelijke en kerkelijke instellingen aan de naamgeving en misschien
ook wel aan het ontstaan van de ‘orden’ van dit soort vagebonden had. Ook hier
kon - onverwacht, zooals elders in de middeleeuwsche samenleving - invloed der
kerk geconstateerd worden onder de oorzaken van het zwerversleven: kerkelijke
wantoestanden en godsdienstige beweegredenen dreven den vagans scolasticus
den landweg op. En ook de negatie van de kerkleer, de ketterij, bespeurden wij
daarbij herhaaldelijk.
Breda.
D.TH. ENKLAAR.
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1)

De poëzie der Tachtigers in het licht van het symbolisme

De eeuwige tegenstelling tussen verstand en gemoed, tussen hen, voor wie de
zintuiglijke waarneming wèl, en voor wie ze niet voldoende grond is voor 't kennen
de

der waarheid, tekent zich in de wijsbegeerte der 19 eeuw af in de namen
positivisme en idealisme, of natuurlijke en bespiegelende wijsbegeerte; in de kunst
ten naaste bij in de namen realisme en romantiek. Tussen 1880 en 1900 ziet men
in Zola's naturalisme de aesthetische zijde van Comte's positivisme, terwijl de
idealistische wijsbegeerte haar belichaming vindt in de kunst der symbolisten. In
verschillende Westeuropese landen openbaarde zich een overeenkomstige
verdieping van het religieus-aesthetisch-wijsgerige leven als in het Franse
symbolisme gestalte kreeg. Wij in ons land spreken eenvoudig van de poëzie der
ers

80

, ook wel van neo-romantiek. Dat de Nieuwe-

1)

Geraadpleegde werken:
Jules Huret, Enquête sur l'évolution littéraire 1891, 4e dr. 1913.
G. Kahn, Symbolistes et Décadents 1902.
Rémy de Gourmont, Symbolisme 1902.
André Barre, Le symbolisme 1911.
A. Poizat, Le Symbolisme de Baudelaire à Claudel, 1919,
E. Raynaud, La mêlée symboliste 3 dln. 1920.
R. Lalou, Histoire de la litt. Franç. contemporaine, 1923.
M. Braunschwig, La littérature dans les textes, 1926.
J. Charpentier, Le Symbolisme, 3e ed. 1927.
P. Martino, Parnasse et Symbolisme, 1930.
Ph. Soupault, Baudelaire, 1931.
E. Seillière, Baudelaire, 1931.
J. Pommier, La mystique de Baudelaire, 1932.
H. Platz, Baudelaire und die Urspr. des franz. Symbolismus, in 't Deutsche Vierteljahrschrift
1932.
E. Cailliet et J.A. Bédé, Le symbolisme et l'âme primitive, in de Revue de la littérature
comparée, April-Juin, 1932.
M. Raymond, De Baudelaire au Surréalisme, 1933.
S. Braak, André Gide et l'âme moderne (diss.)
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Gidspoëzie in wezen verwant is aan het Franse symbolisme, wordt al waarschijnlijk,
als men in aanmerking neemt, dat zowel hier als in Frankrijk de poëzie van Shelley
en Keats, de muziek van Wagner, de kunst van Shakespeare, Goethe, Ibsen veel
bewonderaars vonden; dat men hier, zeker zo goed als ginds, Spinoza, Kant,
Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, von Hartmann kende, zelfs uit de eerste hand.
Maar de Russische literatuur, die tot de ontwikkeling van het Franse symbolisme
1)
schijnt te hebben bijgedragen , was bij ons - volgens Busken Huet - nog slechts bij
name bekend, evenals Baudelaire, ‘le véritable précurseur du mouvement’ van het
2)
Franse symbolisme . Onder de weinige Nederlanders, die ± 1885 Fleurs du Mal en
de vertalingen van Edgar Poe hadden gelezen, zal slechts een enkele bewonderaar
zijn geweest, te oordelen naar wat Frans Erens in 1883 en Busken Huet in 1886 er
3)
over schreven . Ook is bij ons de vernieuwing der letterkundige kunst niet geboren
ers

uit reactie tegen het naturalisme. In ‘de hogeschool der 80 ’ (Verwey, Stille
Toernooien, p. 123) was bij monde van Busken Huet en Allard Pierson, vooral door
4)
den laatste reeds vóór 1880, het ongenoegzame in 't licht gesteld van het
plat-gelijkvloerse in de kunst en de behoefte uitgesproken aan kunst, die tegelijk de
synthese was van religie en wijsbegeerte. Pierson is de bewerker geweest van de
bodem, waaruit de Nieuwe-Gidspoëzie is ontsproten. Hij, voortgekomen uit de kring
van 't Réveil, uit waarheidsdrang uit de kerk getreden, had in Goethe een

1)
2)
3)

4)

Van Deyssel, Verz. Werken, Nieuwe reeks, 1e bundel pag. 241 vlgg. Zie ook Busken Huet
daarover in zijn opstellen over Bourget en Zola (Lit. Fant. en Krit. dl. 21 en 23).
Jean Moréas in zijn manifest Le Symbolisme, in de Figaro van 18 Sept. 1886.
Erens, Litteraire Wandelingen pag 46 vlgg.: ‘Het mag een vreemd verschijnsel heeten, dat
Baudelaire bij ons te lande een onbekende is’. Fleurs du mal noemde Erens vergif.
Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. dl. 23, pag. 142 vlgg.: ‘Verder dan de Fleurs du mal, en de
vertalingen van Edgar Poe reikt omtrent Baudelaire de wetenschap van het buitenland niet.’
Zie het uitstekend oriënterende opstel van Prof De Vooys over Pierson in zijn Letterk. studiën.
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Messias gevonden, die hem zichzelf deed vinden, die hem leerde zeggen: ‘mijn
filosofie, dat ben ik zelf, het geheel, dat met noodwendigheid voortvloeit uit mijn
1)
denken en gevoelen, uit den aanleg van mijn geest’ . ‘Leven is zelfbepaling krachtens
de koninklijke oppermacht van een persoonlijkheid, die haar wezen afleidt...
onmiddellijk uit de bron van alle leven, welke bron dan ook juist daarom als het
2)
hoogste persoonlijke wezen wordt gedacht en aangebeden... . Als een Paulus en
Barnabas in enen, heeft hij geplant en besproeid. Hij was een dier ‘vage gevoelers’
3)
onder zijn tijdgenoten, wier idealen ‘de vastheden werden van een nieuw geslacht’ .
Reeds in 1879 had Pierson in zijn studie over Swinburne (in De Gids van Mei)
uitvoerig over de poëzie gesproken, hoe ze niet, en hoe ze wel dient te zijn. Poëzie,
die aan het gewone in de werkelijkheid herinnert, heeft volgens hem geen reden
van bestaan. ‘Kunst mag geen weelde zijn, maar moet het strict nécessaire zijn, de
onvermijdelijke uitdrukking van sommige gewaarwordingen. Anders is de poëzie
louter bloemrijkheid, konventioneele overdrijving, de kinderachtigheid zelve’. ‘Poëzie
is niet de zaak van kinderachtige wezens, zij is de zaak van mannen, van de hoogst
ontwikkelde mannen’. ‘De kunst, de ware tolk der hoogste filosofie, moet in haren
dienst hebben kunstenaars, van wie het zonneklaar is, dat zij als menschen veel
hooger staan dan diegenen, die louter met een zekere hoeveelheid kennis hunne
hersenen hebben gevuld’. - Vijf jaar later werkte Van Deyssel dit motief uit in zijn
4)
lyrische scheldproza .
Wat Pierson schreef in De Gids, dat zullen zijn studenten - waaronder Kloos,
Gorter, Diepenbrock, Verwey - uit zijn

1)
2)
3)
4)

Zie: Kunst het aangewezen strijdperk der geesten in onzen tijd. 1894 (Verspr. geschr. II)
Zie: Wetenschap en Kunst; 1884 (Verspr. Geschr. I).
Albert Verwey in De Kroniek van 20 Maart 1898, aangehaald door prof. De Vooys, a.w.
Van Deyssel: Verz. Opst. 1: Nienw Holland; o.a. pag. 12. Pierson's studie over Swinburne is
niet herdrukt in zijn Verspreide Geschriften.
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mond hebben vernomen. Dezen, geboren grote kunstenaars, die zich, gelijk Shelley,
voelden ‘een speeltuig, waar een reeks van indrukken... overheen wordt gedreven,
als de wisselingen van een steeds dwalende wind door een aeoolsharp, die trilt
1)
door hun bewėgingen in onstadige melodie’ dezen zal uit het hart zijn gegrepen,
dat de poëzie was ‘de ware taal van een mensch, die den mensch in zich voelt
rijpen. - Geen waar dichter, die zich zelf niet eerbiedigt, geen die zich eerbiedigt, of
hij gevoelt, dat hij niet spreekt als individueel persoon, maar als tolk van het
algemeene, d.i. van het Heilige. Wat de religie gevoelt, wat de wijsbegeerte denkt;
2)
dat spreke de poëzie uit, daar niemand anders het uit kan spreken’ . - Pierson en
Shelley spraken voor de jongeren dezelfde taal: ‘Een dichter is deelhebber in het
3)
eeuwige, oneindige, ééne; tijd, ruimte en getal bestaan niet voor zijn verbeeldingen’ .
Bij monde van Van Deyssel verkondigden de jongeren, dat zij Holland hoog wilden
4)
opstoten midden in de vaart der volken . Hun oudere tijdgenoot Pierson, die zelf
‘had gezworven op de hooge zee van de europeesche letterkunde der laatste
honderd jaren’, en den kunstcriticus beklaagde, die 't voorrecht had van beurtschipper
te zijn op de rustige binnenvaart onzer nederlandsche belletrie van vroegeren en
5)
lateren tijd , was hun machtige medestander in de strijd voor de vernieuwing der
vaderlandse letteren. Een medestander, een wekker. Natuurlijk, met honderd
professoren in de aesthetica, zij mogen nog veel krachtiger geesten zijn dan Allard
ers

Pierson, zou er geen poëzie ontstaan zijn als die van de 80 , wanneer Kloos en
de zijnen niet geniale kunstenaars waren geweest. Maar dat die dichters voor het
zuivere inzicht in aestheticis niet

1)
2)
3)
4)
5)

Shelley: Dichters Verdediging (Vert. van Albert Verwey 1891)
Pierson: Swinburne.
Shelley: a.w. pag 7.
Van Deyssel. Verz. Opst. I pag. 14.
Pierson: Swinburne.
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naar Frankrijk hoefden te reizen en in 't eigen land terecht konden, en tevens dat
Kloos en Van Deyssel het inzicht van Pierson deelden, maar niet eigen geluid
spraken, leert ons, wat zij allen zeiden omtrent de toen brandende vraag van het
realisme in de kunst, de vraag, die het symbolisme onmiddellijk raakt. De vraag is
zo oud als de kunst zelf, maar was in de tijd van de romantiek weer nieuw. Zola had
1)
zich in 1866 reeds met hartstocht in die strijd gemengd . Busken Huet merkte naar
aanleiding daarvan in 1885 op, dat alle ware kunstenaars te allen tijde voortgedreven
zijn ‘door den hartstocht der werkelijkheid’. En men vergete niet, dat Schopenhauer
na 1870 de modephilosoof was geworden. Zijn Schets eener leer van het ideale en
het reale (Parerga en Paralipomena I), waarin hij het wanbegrip dien aangaande
hekelt, is zeker door velen gelezen.
Pierson heeft zich meer dan eens met de vraag beziggehouden, o.a. in zijn studie
over Swinburne naar aanleiding van de woorden in Faust 1 ‘Greift nur hinein ins
volle Menschenleben’ enz. en uitvoeriger in zijn openbare les van 1894. Hier stelde
hij de vraag, of de kunst in de natuur de gewone zogenaamde werkelijkheid zal
hebben na te bootsen of de ideeële, ‘de openbaring van de idee die de eigenlijke
oorsprong, de causa efficiens van al het zichtbare is of dit laatste zelf, de idee die
zich openbaart’. ‘In het eerste geval leeft de kunst van den uitwendigen vorm der
dingen, in het tweede van het denken... In het eerste geval zal een getrouwe en
zelfs minutieuse afbeelding onmisbaar zijn, in het tweede zal geliefd en gezocht
worden wat alleen als symbool van de hoogere werkelijkheid dienst kan doen. Zoo
voeren realisme en idealisme hun ouden strijd’. Dit is de toon van den aesthetischen
beschouwer. Kloos sprak in 1887 met de hartstochtelijke stem van den deelnemende:
‘Alle goede artisten zijn reëel... Maar men moet in deze dingen wel onderscheiden...
Dich-

1)

Zie Busken Huet: Litt. Fant. en Krit. dl. 21 pag. 169 vlgg.
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ters en prozaïsten moet men beiden verdeelen in visionnairen, èn de realisten,
eigenlijk gezegd. Maar meen nu niet, dat de visionnairen, vanwege die splitsing,
niet reëel zouden zijn. Zij zijn het alleen maar op een andere manier. Want tot de
oude rhetorici in contrast, die de abstracties van hun gevoel, en de conventies van
hun verbeelding, uitsponnen in een idioma, gemeenschappelijk aan allen, van allusie
en symboliek, willen de stemmingskunstenaars of visionnairen de individueele
realiteiten hunner sentimenten en fantasieën recht-uit zeggen en met eigen expressie
zingen in de naakt-hartstochtelijke of zacht-gevoelvolle taal der natuurlijkheid. Want
ook de aandoeningen van ons organisme en werelden van ons verbeelden, zijn zij
niet iets reëels, als die boomen en het licht, waar zij in staan?... De realistische
kunstenaar staat midden in 't gewoel van lijnen en geluiden, en kleuren en
bewegingen der zich opdringende werkelijkheid, die zich strekken en fonkelen en
verbleeken, die oprijzen en zich kruisen en door elkander snellen, die op hem
afkomen en zich om hem heen hoopen, in eindelooze wisseling, als een God in zijn
1)
toovertuin’ .
ers

Uit het voorafgaande blijkt, dat reeds vóór de '80 en onafhankelijk van Frankrijk
de nieuwe houding tegenover poëzie en leven aanwezig was, die voor het wezen
van het zgn. symbolisme zo typerend is. Van Deyssel mocht in 1898 zeggen, dat
2)
het impressionisme uit Frankrijk was gekomen en in 1888 wellicht onder Fransen
invloed hebben geschreven, dat er geen objectieve waardheid is, die sommige
kunstenaars zouden zien en andere niet, maar Allard Pierson had reeds in De Gids
van 1875 doen drukken, dat zelfs reeds de materialist Demokritus aan ons
kenvermogen objectiverende kracht had ontzegd en de waargenomen wereld herleid
tot een wereld van voorstellingen van geheel persoonlijke waardering. De aanhangers
dier leer had Pierson toen sensationisten genoemd, een

1)
2)

Kloos: Nieawere Lit. gesch. II 72-73
Van Deyssel: Verz. Opst. 3e Bundel, pag. 66 (over Herman Corter).
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1)

naam, ook van toepassing op de impressionistische kunstenaars .
Zo beleden dan Kloos, Verwey, Van Deyssel, Gorter een wereldbeschouwing,
volgens welke 's mensen kennis van de zintuiglijk waarneembare wereld slechts
subjectief was - de wereld was hun voorstelling - en al het geschapene de steeds
wisselende openbaring van de eeuwig stuwende levenswil, van de wereldziel of
2)
wereldgeest of God - hoe men 't ook noemen mag . Uitgaande van het geloof aan
een alles openbarende macht, zodat elk schepsel, als verschijning in ruimte en tijd,
belichaming is van die macht, dus moment van het Eeuwige, vonden de
symbolistische kunstenaars bevrediging voor hun religieuse gemoed in de
3)
identiteitsfilosofie , dus bij de wijsgeren, die het geschapene noemden
veruitwendiging der Wereldziel, of de zichtbaar geworden Wil; die de natuur noemden
de zichtbare Geest, of God en wereld elkaars tegendelen; twee gezichten der ene
werkelijkheid; bewustzijn en werkelijkheid de beide polen van het Absolute, van de
4)
Idee .

1)
2)

3)

4)

Pierson in zijn beoordeling van F.A. Lange's ‘Geschiedenis van het materialisme’. Versp.
Geschr. 2e reeks III.
't Is mogelijk, dat Kloos en Van Deyssel tot hun uiteenzetting van het realisme kwamen naar
aanleiding van de letterkundige strijd in Frankrijk. 't Is althans opmerkenswaard, dat in de le
Jg. van De Nieuwe Gids (le dl. pag. 140 vlgg.) een Fransman, Maurice Barrès, het woord
voerde over L'Esthétique de demain, l'art suggestif, waarin hij zijn houding tegenover het
realisme in de kunst aangaf. In elk werk - zei Barrès, gelijk Kloos later - zijn de twee elementen,
naturalisme en symbolisme, onafscheidbaar aanwezig. ‘Pour l'observateur.... il est deux
attitudes en face de l'univers.... On peut considérer les choses et les hommes comme ils sont,
décrire leurs phénomènes et leurs relations.... on peut aussi rechercher la poésie qu'éveilllent
en nous ces hommes et ces choses.... L'univers où nous vivons est un rêve. Il n'y a point de
choses, point d'hommes, ou plutôt il y a tout cela, mais parceque l'Être se doit nècessairement
projeter en des apparences (et notre douleur aussi est le volontaire effet de notre âme), nous
projetons au Néant extérieur l'image de notre essence intime’..... ‘La seule réalité c'est le moi,
et l'univers n'est qu'une fresque qu'il fait belle ou laide.’ (Barrès in ‘Examen des trois romans
idéologiques’. 39).
Het inzicht, dat de (onbewuste) Natuur en de (bewuste) Geest, de wereld der verschijnselen
en God, het ‘reële’ en het ‘ideële’, twee uitingswijzen zijn van het Al-Ene, elkaars tegendelen,
identiek, was het uitgangspunt van Schelling en Hegel. Volgens den laatste was de
identiteitsphilosophie de philosophie. Schopenhauer, Von Hartmanu e.t.q. waren eveneens
identiteitsphilosophen.
De Franse kunstenaars van ± 1890 schijnen veel getheoretiseerd te hebben. André Beaunier
vertelt dat ‘le jeu de la dialectique nous apparut comme la réussite la plus exquise de
l'intelligense’, en Henri Brémond beweert, dat in die tijd ‘le plus grêle des joueurs de flûte
aspirait à résoudre l'énigme du monde et l'on pensa mettre en rondeaux la critique de la
raison pure.’ (Braak in zijn diss. over André Gide, pag. 72). Maar Ernest Raynaud (Mêlée
symboliste, III 174) vergist zich als hij meent te kunnen vaststellen welke wijsgeer de
verschillende dichters heeft bezield.
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Een werk, dat toen diepe indruk heeft gemaakt, was Philosophie des Unbewussten
van Eduard von Hartmann. In 1869 verschenen, beleefde het in 1873 reeds de vijfde
druk, en in 1882 de negende. Of er ook vraag was naar dat boek! Na dien tijd ging
het in langzamer tempo: in 1904 eerst kwam de elfde druk. Sedert 1877 bestond
het in Franse vertaling. Ook bij ons is het veel gelezen. Albert Verwey is er van
vervuld geweest. Onder invloed van dit werk schreef Bolland zijn eerste grote opstel
in de Nieuwe Gids van 1890, onder de titel: De Wereldbeschouwing der toekomst.
Daarin zet hij uiteen, waarom we geen vrede meer kunnen hebben met het
dualistische Joodse Christendom. ‘Wat we stof en lichamen noemen, onthult ons
niet het wezen der dingen, maar is slechts de uitwendige schijn van de Al-ziel. De
natuurkracht is Gods kracht en wij zelf zijn integrante momenten van zelfbezinning
in een verloop, dat zich in den boezem van den Algeest.... afspeelt’. Het volslagen
ontoereikende onzer pogingen om in menselijke taal te vertolken wat het Absolute
of het Eeuwige is, drukt Bolland uit als volgt: ‘Als alle verzinsel van het menschelijk
brein lijdt deze onze wereldbeschouwing aan de onvermijdelijke euvelen, welke
onze beredeneerde gedachten doorloopend aankleven. Zij ontleent hare
uitdrukkingswijze aan den lichamelijken schijn, waarin wij menschen altoos bevangen
blijven, en wij hebben de betrokken stellingen onder woorden te brengen met de
voortdurende bijgedachte, dat in den grond nog iets geheel anders bedoeld is dan
gezegd kan worden. Kortom, onze wereldbeschouwing is symbolisch en met al het
inadaequate van het symbool behebt.... Het Absolute in tweestrijd met zichzelf,
ziedaar de formule, waartoe voorloopig in ons de overpeinzing des wereldraadsels
geleid heeft’.
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Gelijk uit 't bovenstaande blijkt, stiet Van Eeden in 1919 een open deur in, toen hij
- in een rede - de wijsgeren slechte dichters noemde en hun verweet, dat ze steeds
in beelden spreken. Allard Pierson had reeds in 1879 opgemerkt, dat de hoogste
philosophie geen andere taal heeft dan de dichterlijke mythe, die niet een individueel
feit, ‘maar symbool is van een geheele reeks van als mogelijk te onderstellen feiten’.
Of men nu spreekt van 't Absolute, 't Onbewuste, van Ziel of Leven, of Geest of
1)
God, 't is het Onnoembare . In abstracto is dat blind en doof en stom. Kloos - die
volgens Anthonie Donker ± 1880 Kant en Fichte had bestudeerd en volgens De
Raaf zich in Schelling had verdiept - sprak van het Leven, dat voor den mens kenbaar
is onder twee aspecten: als opperste abstractie in onze gedachten - wij zouden
zeggen: als lege bewustheid, als een soort Ding-an-sich - en als ‘Kernwezen, de in
de werkelijkheid als gedrevene macht’. (Men zou ook de twee aspeten kunnen
noemen: Wezen en Verschijning). ‘Wat het Leven is’, zegt Kloos, ‘wij kunnen het
niet weten. Wij vermoeden slechts, en voelen ons dien God-God achter onze zielen,
die geen geest is en geen stof, het eenige dat Is’. (Verleden, Heden, Toekomst
(1892) in N. Lit. Gesch. II). In een zijner bekendste sonnetten heeft Kloos het
e

Onbewuste uitgebeeld in 't symbool van de zee (I, XXXV). Reeds in de 1 Jg. van
de N.G. had Verwey Cor Cordium gepubliceerd, dat men een beginselverklaring
ers

der '80 zou kunnen noemen. I.p.v. de Muze of de Godheid roept de dichter de
Ziel van zijn Ziel aan, het Leven dat in hem is, 't veelnamige Mysterie, dat hij noemt
zijn Ik, zijn Zelf. De dichterstem is dus de stem uit het Onbewuste, een teken van
het Onnoembare. Shelly had gewenst de lier te zijn van de Westenwind, gelijk het
woud dat is. Zo wist zich Verwey het instrument van de Wereldziel, die door den
dichter als medium aan de aarde

1)

Als ze 't metaphysische bedoelen, duiden de '80ers dat aan met een hoofdletter, Bijv. ‘Ik was
de God-op-aard, de Nooit-gekende, Die zelfs zijn Zelf niet zag’ (Kloos Verzen I pag. 7).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

192
zijn melodieën bekend maakt. 't Is dus het onbewuste Leven, waarvan de dichter
de lichamelijke, tijdelijke verschijning is, dat Verwey zo aangrijpt en dat hij noemde:
‘mijn onbewuste Zelf, Leven mijns levens, lamploos Licht, dat in schoone geheimnis
altijd gloort En brandt in 't duister, daar het eens in viel’. Met Barrès kon Verwey
zeggen: ‘Je ne suis pas cet homme frêle que vous voyez, mais seulement j'y habite’.
De aarde, zegt V., de stof overschijnt vaak dat Licht; zijn tijdelijke, stoffelijke bestaan
belet hem dan de diepe stem van 't Onbewuste te vernemen. Daarvoor vraagt de
dichter vergiffenis:
Vergeef, ik kan niet weten wie gij zijt,
Ik zie het eind niet van wat eeuwig blijft:
't Bewuste onthult het Onbewuste niet.

Herhaaldelijk heeft Kloos getuigd van de onbewustheid van het Leven, waarvan de
verschijnselen - en de dichter zelf - de belichaming, dus de symbolen zijn: ‘Alles ligt
in eeuwige slaap bevangen, In de eeuwge nacht, waarop geen morgen daagt - (I,
o

n 1). Aan dat Onbewuste wijdt hij de verzen ‘zwaar geslagen van Passie en
de

Verdoemenis en Trots, In doodsbleek marmer of dooraderd rots’. In 't 11
ste

van de 1

sonnet

bundel zingt hij:

Diep uit de nooit-doordringbare gewelven
Van Uwe Ziel klonk eens het vorstlijk woord,
't Woord van Uw Liefde, en dieper in Mij-zelven
Klonk 't en weerklonk door verre gang en poort.
Wij waren Één Mysterie, maar het zwelgen
Van Tijd en Wereld heeft úw vlam versmoord,
En daarom sterf ik, maar het niet-te-delgen,
Nu mìjn Mysterie brandt ondoofbaar voort.

Het besef van de onbewustheid van het Leven noemde Verwey in 1896 een bij
uitstek moderne gedachte, ‘de gedachte van een geslacht, dat alle gedachtenvormen
hebbend afgestroopt, is komen te leven in een tweede, een niet oorspronkelijke,
maar historisch gewordene, zeer verfijnde, onbewustheid. Van een geslacht, dat in
de kunst de primitieven zoekt, in de wijs-
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begeerte Die Philosophie des Unbewussten heeft doorgemaakt, in de moraal van
Nietzsche geleerd en van Wagners muziek niet alleen het bloed der aandoening
heeft gedronken, maar ook de ouwel gegeten heeft van zijn alleen-zaligmakende
leer’ (zie Hegenscheidt's Starkadd in Stille Toernooien). Voor iemand, die in zo'n
gewijde stemming Wagners kunst heeft genoten, moet die kunst wel ‘lebendig
dargestellte Religion’ geweest zijn, gelijk ze volgens Wagner moest wezen.
1)
Evenals het Symbolisme wortelde in 't religieuse idealisme , zo kondigde ook bij
ons de nieuwe kunst zich aan als ‘plaatsvervangster van een Christelijke eeredienst’.
‘Het gevoel, waarin de poëzie de jongeren bracht of aantrof was dat van den vrome,
die zijn God aanbidt, maar de God was de poëzie zelf, beeld geworden, en de God
was de Schoonheid’. ‘De idee van een persoonlijk God, Schepper van de wereld,
werd vervangen door die van den God die de wereld is, de Bijbel door Spinoza’
2)
(Stille Toernooien 123-124) .
De juistheid van Verwey's karakteristiek wordt geïllustreerd door een sonnet van
Kloos, waarin hij de tegenstelling tussen den ouden en den nieuwen God aangaf:
God is geen Koning, op een troon aan 't pralen,
Met, rond hem, englenstoeten, wijd-uit zwierend,
Die, diep door gouden loftrompetten gierend,
Een enkel ding steeds aan elkaar herhalen God is in eenvoud van spontane woorden,

1)

2)

‘Le symbolisme découlait de l'idéalisme religieux’: Rémy de Gourmont. Voor 't gezag van De
Gourmont als vertegenwoordiger van en schrijver over het Symbolisme verwijs ik naar 't artikel
in de Revue de littérature comparée, April-Juin 1932: Le symbolisme et l'âme primitive.
Ik moge nog verwijzen naar Verwey's opstel van 1913: Kruisgedachten (Proza VII pag. 136
vlgg.), weer een illustratie van ‘het Absolute in tweestrijd met zich zelf.’ Of Verwey's
Christusverzen ‘zoo vreemd en oneigen zijn aan de religieuse mysteriën van het kruis, zooals
die in het Christendom beleden worden’ (Anthonie Donker in zijn diss., pag. 137) hangt af
van de vraag, wat voor iemand het wezen van het Christendom is. In elk geval werd de nauwe
verwantschap tussen de nieuwe poëzie en de Christelijke religie door de moderne predikanten
wel degelijk ingezien. Zie daarvoor o.a. J.J. Meyer: Het Godsdienstige Gehalte in onze nieuwe
Letterkunde. Hollandiadrukkerij 1909.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

194
In zelfgenoegzame muziekaccoorden,
In 't hart, dat in zich zelf zijn glorie vindt,
God is in zonneschijn en mededoogen,
In klare azuurglans van onwetende oogen,
In 't luid-uit lachen van het schuldloos kind.
(Verzen II 120)

Windekind noemde den alledaagsen God een petroleumlamp en leerde den Kleinen
Johannes de andere betekenis van bidden, n.l. in stomme ontroering verzonken
zijn bij de in zee ondergaande zon.
Wil men een parallele uiting uit de Franse literatuur? Renan - wiens invloed
Mallarmé zou hebben ondergaaṅ - beleed den immanenten God als de Ziel van 't
Heelal en noemde bidden de zuivere aanschouwing, waarvan de oprechtste poëzie
slechts de zwakke uitdrukking is. ‘L'homme ou Dieu, c'est tout un’. ‘La religion est
toujours le sens divin de la vie, de savoir trouver en tout le divin’.
De Franse symbolisten hebben hun poëzie ‘mystique’ genoemd. Maar eigenlijk
is mystieke poëzie een contradictio in terminis. Vele dichters hebben dat ook gevoeld;
vandaar dat hun poëzie vol is van weemoed. Zij zongen, gelijk Kloos, ‘een eeuwig
blij en eeuwig klagend lied’. De latere Albert Verwey, de idealist, die zijn
eeuwigheidsontroeringen transponeerde in de heldere geestelijke sfeer, - dus toen
hij van psychisch, impressionistisch dichter zich had ontwikkeld tot geestelijk dichter
- heeft in een distichon die tegenstelling - ‘het Absolute in tweestrijd met zich zelf’ op de volgende wijze uitgedrukt (Rondom mijn werk, pag. 131):
Mysticus? Ja. Want ik weet: de Verborgene leeft en is eeuwig.
Mysticus? Neen. Want ik zoek nooit hem dan in Zijn beeld.

Bij voorkeur noemde Verwey zich dan ook de dichter van de Verbeelding of van de
Idee. Onder Idee verstaat hij: ‘die naar voren dringende macht die het wezen van
eenig leven is en die alleen in zijn vorm zichtbaar wordt’. (Men lette op de
overeenkomst tussen Verwey's Idee en Kloos' Leven). ‘Zoo
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is de idee van een bloem een volkomen bloem. Haar volkomenheid is evenzeer
uiterlijk als innerlijk, evenzeer schijn als wezen.’ (Kunst en Idee. 1912 Proza III 187)
Men zou Verwey den dichter kunnen noemen van het wijsgerig symbolisme. Wat
hij verstaat onder Verbeelding heeft hij gezegd in 't volgende gedicht: De Verbeelding
1)
en haar Beeld (De weg van het licht. pag. 46)
Kan zich mij 't Leven niet verkonden
Dan onder 't beeld van ruimte en tijd,
Erken dat ik met vast begronden
Verbeelding als zijn naam belijd.
Gedoodverfd als de minderwaardge
Kaleidoscopische vorstin,
Die niet in ernst, maar aardge en vaardge,
Een streelster is van ziel en zin,
En zoo met haar lieftallige zuster
Verward, die als zij zelve heet,
Speelster met vormen, onbewuster
Dan 't klaar verstand, dat scheidt en weet,
Is ze inderdaad Moeder van Waarheid,
Het Leven zelf dat door de mensch
Zich beeldt tot zichtbare openbaarheid:
Beweging en gestaltegrens.

Zijn verwantschap met de wijsgeren heeft Verwey uitgesproken in 1909 in een
voordracht: Dichterschap en Werkelijkheid. (Proza IV.) ‘In de stelsels der wijsgeeren
ziet de dichter een streven naar de Eenheid tussen Zelf en Wereld. En de dichter
gelooft aan de Eenheid, hij voelt zich de vertegenwoordiger van het levensmysterie.
De belangrijkheid van den dichter tegenover het werkdadige leven ligt hem hierin,
dat, terwijl de zin van die wereld onafgebroken gericht is op het begrijpelijke, hij
aldoor in het Wonder leeft. Het Wonder van het Leven is niets zonder de vormen
van het leven’ (pag. 225).

1)

Na het beëindigen mijner studie las ik in De Gids van 1924 (le dl.) het boeiende opstel van
P.N. van Eyck naar aanleiding van Verwey's De Weg van het Licht.. Tot mijn voldoening
merkte ik, dat mijn opvatting van Verwey's dichterschap overeenstemt met die van hem, die
als dichter Verwey zeer na staat.
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‘Wat is de mensch, als hij niet in zich ontdekt, wat hem de dichter voorhoudt, de
eindelooze onpersoonlijkheid van zijn wezen? Dit wonder van de onpersoonlijkheid
is het immers, dat de eenling zich verwant doet voelen aan zijn voorzaten, aan al
de geslachten van voorafgegane menschen. - Wij zijn samen in de eeuwigheid, wij
allen, levenden en gestorvenen, en de eeuwigheid is niet een eindeloos-lange tijd
waaraan het zelfs moeilijk denken is, maar ze is het gevoel van tijdloosheid dat elk
in zich heeft en waarin hij het gelukkigst is. Wie in tijdloosheid leeft, is eeuwig, al
leefde hij zoo maar een oogenblik.’ - In 't licht van zo'n passus is het te beprijpen,
dat Verwey de Naturalisten ‘verbeelding-loos’ noemde en de sensitivisten of
impressionisten ‘idee-loos’ (Proza III 59).
Verwey's wezen is in zijn ontwikkeling zich gelijk gebleven; dat blijkt als wij de
aangehaalde verzen uit Cor Cordium (1885) vergelijken met De Wil der Wereld
(1922):
Elk leven wil in 't ongemeten,
Maar met dat het zijn duur begint,
Voelt het de ruimte in 't rond bezeten
Door leven waar 't zijn grens aan vindt.
En gij, die niet een enkel leven,
Maar van elk ding het leven zijt,
Hebt ge u een eigen grens gegeven,
Uw tijd een ruimte, uw ruimte een tijd?
Of zien we u in die twee maar dolen?
Zijt ge enkel ons zoo toegewend?
Wordt ge in verganklijkheidssymbolen
Gezien en nochtans niet gekend?
Wie is er die dit raadsel leze?
Er is wie ruimte - en tijdloos leeft
En nochtans zich alleen in deze
Aan menschen te beleven geeft. (De Weg van het Licht.)

Dit is ook dezelfde Verwey van de Inleiding tot de Nieuwe Nederl. Dichtk., 1880-1900,
toen hij schreef: Poëzie is niets anders dan ons gevoel van het leven, zooals dat is,
ontdaan van tijdelijkheid en toevalligheid. Altijd als wij het leven voelen als eeuwig
en noodzakelijk, dan is de poëzie in ons. -
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De wijsbegeerte is de stelselmatige bezinning van de beseffen en dus niet de meest
onmiddellijke en de meest volledige uiting van dat poëtische en van de daardoor
opgewekte ontroering. Dit is enkel de dichtkunst. De ‘Poëzie is het besef van ons
zelf voorzoover wij deel hebben aan het heelal-leven, maar zij kan zich niet anders
1)
uitdrukken dan in vormen, die aan het aardeleven zijn ontleend’ . De parallelie met
Bollands woorden van 1890 is duidelijk, maar ook het verschil tussen het
eeuwigheidsbesef van den wijsgeer en dat van den dichter. ‘Tijdelijkheid en
eeuwigheid’ - gaat Verwey voort - ‘worden nu verwonderlijk dooreengemengd.
Gewaarwordingen en begrippen, waarnemingen en gedachten, voorstellingen en
denkbeelden volgen elkander op in den geest en vinden daar woorden, die er aan
beantwoorden. Allen zijn tijdelijk, maar ze kunnen niet dienen, tenzij de dichter ze
doordringt met een element van eeuwigheid. Dit element, het gevoel van een tijdloos
leven, dat hij in zich kent, is het Ritme... Het is de eeuwigheid van het leven, zooals
ze in de tijdelijkheid verschijnen kan’ (a.w. pag. 6). In deze sfeer is voor Verwey
‘ieder woord een symbool van diep bedoelen, wat er school In vlucht'gen schijn één
wereldsch uur Aan hemelsch licht, aan eeuwig vuur’, gelijk Boutens zong (Stemmen
pag. 93).
Symbool betekent hier voor den dichter en voor den wijsgeer hetzelfde. Goethe
heeft die betekenis aangegeven in de volgende - vaak aangehaalde - woorden: ‘Die
Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, dass die
Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt’. - De wijsgeer beleeft
het symbool in het Begrip, de dichter in 't gevoel. In welke verhouding 't begripsen
't gevoelselement aanwezig zijn, hangt van de geestesgesteldheid af. Zowel het
Apollinische als het Dionysische type zullen het symbool, d.w.z. de eenheid van
schijn en wezen, als ontroering, als sensatie beleven. Spreken de dichters er

1)

Cursivering van mij.
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over, dan klinkt hun taal als die van een wijsgeer. Hoor o.a. Jean Moréas: ‘De
symbolistische poëzie’, zegt hij in 't manifest, ‘zoekt de Idee te kleden in een
waarneembare vorm; maar die vorm moet niet doel op zich zelf zijn. Maar evenmin
moet de Idee op zich zelf doel zijn.’ M.a.w.: de dichter moet dichter blijven en geen
berijmde philosophie geven. En Maeterlinck gaf als zijn mening te kennen, dat het
symbool de bloem van 't leven van een gedicht is. De dichter moet in die toestand
zijn, waarin de eeuwigheid zijn woorden onderschraagt. Als er geen symbool is, is
er geen kunstwerk. Maar een kunstwerk moet niet gebouwd worden op 't symbool,
1)
want dan is 't een allegorie .
In het minder geestelijke, meer psychische dichterwezen vertolkt zich het besef van
't eeuwige niet onmiddellijk als Idee, maar als sensatie, van kleur, lijn, geur, klank;
heel vaak als muzikale sensatie. Baudelare, die in zijn ‘fameuse’ sonnet
2)
Correspondances, dat volgens Mallarmé de gehele symbolistische kunst bevat,
de natuur een tempel van levende zuilen noemt, waar de mens soms onduidelijke
woorden verneemt en waarin hij wandelt als in wouden van symbolen, beleefde die
symbolen in geuren, kleuren en klanken, die als lange echo's in een donkere en
diepe eenheid versmelten. ‘Er zijn geuren, teer als een hobo, groen als de weiden,

1)

2)

Le symbole serait la fleur de la vitalité du poème.... s'il n'y a pas de symbole, il n'y a pas
d'oeuvre d'art.... le symbole qui émane de la vie de tout être est bien plus haut et bien plus
impénétrable que le plus merveilleux symbole préconçu, et la simple vie des êtres contient
des vérités mille fois plus profondes que toutes celles que peuvent concevoir nos plus hautes
pensées.’ (Jules Hnret, Enquête sur l'évolution littéraire.)
Van Deyssel in zijn Aanteekeningen bij Maeterlinck - naar aanleiding van Aglavaine et Sélysette
- schreef in 1896 in gelijken trant. ‘Het verduidelijken van zielewerkingen door de Heilige
Teresia is eene allegorische beschrijving, geenszins een symbolische afbeelding daarvan.
Het zijn ver van het voorwerp verwijderde, verstandelijke vergelijkingen, geenszins met het
voorwerp verbondene, doorvoelde verbeeldingen. Geenszins zijn het beelden, waarin het
voorwerp zelf zich tot plastisch leven stolt. Het ligt in het wezen dezer konceptie van de ziel,
dat haar leven niet afbeeldbaar is.’ (Verz. Opst. VI pag. 8)
Zie Jules Huret, a.w.
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andere, die ons de oneindigheid doen gevoelen, .....die ons de verrukking zingen
1)
van de geest en van de zinnen.’
De sensaties van verschillende zintuigen wekken dus elkaar; die synaesthesieën
noemde hij ook symbolen. De symbolist Vanor noemde die een wezenstrek van de
symbolistische kunst. Zij deed, zei hij, als de wetenschap en de wijsbegeerte, die
ook alle verschijnselen terugvoerden tot ‘Une unité d'essense’. ‘Ze loochenen het
dualisme stof-geest. De literatuur is vóór alles de literatuur der metaphoren en der
analogieën; ze zoekt de mogelijke betrekkingen tussen de verschillende
verschijnselen; vandaar dat grote aantal uitdrukkingen die de klank oproepen van
een geur, de kleur van een toon, de geur ener gedachte. Nu is 't de taak van den
symbolistischen kunstenaar om te ontdekken, door de verschijnselen heen, waarvan
deze de beelden zijn, om te stijgen van de afschaduwing tot de prototype. De
Schepping is als 't boek Gods, onleesbaar voor den mens, maar de dichter die de
2)
taal verstaat, ontcijfert er de hiëroglyphen van’ .

1)

Correspondances:

La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles,
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

2)

De titel Correspondances, en ook Analogieën, ontleende Baudelaire wel aan Swedenborg,
dus aan de religieuse, spiritualistische wereld.
Voor de betekenis van Swedenborg voor Baudelaire zie Jean Pommier: La mystique de
Baudelaire, 218 vlgg.
Vanor in zijn vlugschrift: L'art symboliste, in 1889 te Parijs verschenen, bij ‘Le bibliophile
Vanier’, met een voorrede van Paul Adam, die daarin o.a. schreef, dat de symbolistische
dichter ‘synthétisera les séries des phénomènes dans l'Idée-Une, dans l'Idée-Mère, dans
l'oeuf générateur des mondes, dans l'Idée Divine, dans Dieu. Il sera mystique.’
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De symbolisten waren vereerders van Wagner, in wiens kunst zij de verbinding van
toneel, muziek en poëzie genoten als de vervulling van hun ideaal; in wiens
‘Leitmotive’ zij de zuiverste vertolking voelden van de psychische sfeer, waarin elke
handeling, elke persoon is gehuld. Vele dichters uit deze periode hebben de muziek
als het zuiverste symbool gevoeld van het zieleleven; Mallarmé o.a. was een groot
bewonderaar van Wagner: ‘Toute âme est une mélodie qu'il s'agit de renouer.’ ‘La
musique et les lettres sont la face alternative, ici élargie vers l'obscur, scintillante
là, avec certitude d'un phénomène, le seul, je l'appelai l'Idee’. Het Absolute, de Idee,
- aldus Mallarmé - openbaart zich dus vaag en donker in de muziek. Kloos zingt
ergens: ‘Het zachte lichten van hun glimlach vloeit Als heldere muziek door al de
lucht.’
Gorter - die met Alphons Diepenbrock als student zich verdiept had in Nietzsche
en Wagner - sprak in Mei in dezelfde trant:
Er ligt in elk ding schuilend fijne essence
Van andre dingen. Daardoor wordt een mensch
Als een piano, zóó dood, maar besnaard.
Nu eens rilt één snaar, dan d'âar, naar den aard
Van elk geluid buiten, soms, tegelijk
Heel veel. Dat maakt ook een stil arm mensch rijk Rijen gevoelens staan bij hem in slaap,
En worden wakker, terwijl hij van knaap
Oud man wordt...........
Zoo is een menschenziel, waar elk ding kan
Elk ding oproepen uit den doffen ban
Des slaaps.............
Muziek lokt van een ziel muziek weer los. (pag. 44-45)

Omgekeerd wekt de muziek in hem gezichtsbeelden. Ik herinner slechts aan het
jongensgefluit, welks klanken schudden in de lucht zoo rijp als jonge kersen (pag.
5). Balders liederen zijn voor Mei marmerwite zuilen (pag. 88); de eerste zang van
Mei ziet de dichter als een dom van zuilen, die hij stapelde (pag. 60).
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Er is nog een derde schakering op te merken in wat men symbool noemde, die men
met Mauclair kan omschrijven als ideeën-belichamende, repraesentatieve figuren.
De Symbolisten wilden een kunst, voortkomend uit Duitse, Engelse, Deense,
Russische en Amerikaanse invloeden. ‘Shakespeare, Ibsen, Tolstoi, Dostojewski
hadden reële personen gegeven, die door de diepte der geestelijke gesteldheid
hunner makers, ofschoon reële personen blijvende, van zelf tegelijkertijd ideeën inkarneerende repraesentatieve figuren werden.’ ‘Het verschil tussen realistisch en
symbolisch werk bestaat hierin’ - volgens Van Deyssel - ‘dat voor het laatste het
leven met sterker en scherper gewaarwording is waargenomen, m.a.w. dat het een
sensatie heeft gewekt.’ Met instemming haalt V.D. het woord aan van Gide: ‘Toute
connaissance que n'a pas précédé une sensation m'est inutile.’ (Zie Verz. Werken,
Nieuwe Reeks 1e Bundel pag. 224)
Van deze betekenis uit zag Verwey in Hegenscheidt's Starkadd symbolisch werk.
‘Volk en zee - zegt hij - symbolen van Onbewust Leven, omspoelen de handeling
in dit drama’.
De beide laatste schakeringen heeft men bijeen in Maeterlincks Aglavaine et
Selysette, (door den dichter zelf omschreven als het zilveren ziende weten en het
gouden onziende weten), en in Van Deyssels beoordeling ervan (1896). Aan 't slot
zegt deze: ‘als wij de omzetting in een schilderkunstige gelijkwaardigheid van onzen
indruk volgen, zien wij in het laatste bedrijf een hevige werking van wit, met tinteling
van onbeschrijfelijke zachtheid bedekt... Wij hebben bespeurd dat het wit, waarmede
hier geschilderd wordt, is het verborgen liefste, diepste gelegene zelve, dat wij
hebben in ons, dat geen kleur is en geen toon, maar het levenssap zelve van ons
gevoel, zooals het hoog vliedt in de schuchterst ontluikende ranken onzer gedachte,
die in het hemelblauw staan’ (Verz. Opstellen V, p. 241).
‘De symbolische plastiek kan uiteraard alleen enkele en groot duidelijke
moevementen afbeelden: de liefde, den dood,
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de haat, de onschuld enz.. Uiteraard, omdat zij zelve een doel, een uiterste is. Met
de schepping van het symbool is het uiterste van die lijn van Kunst-verlangen bereikt,
het symbool is de bloem aan den stengel van het schoonheidsverlangen’. (Verz.
Opst. VI, pag. 7 vlgg.). Vgl. de aanhaling van Maeterlinck, pag. 198.
Wat zijn in de moderne literatuur na 1880 niet tal van gestalten uit mythologie,
legende en sage, als symbolen uitgebeeld. Gorters Mei, Balder, Pan, Emants' Lilith,
1)
Odin en Loki, Perk's Iris en zovele meer, behoren hiertoe . Pierson had trouwens
reeds op de symbolische betekenis van de mythe gewezen als eenheid van
concreetheid en abstractie. Voor Pierson waren mythe en symbool van gelijke natuur,
evenals blijkbaar voor de hedendaagse psychologen. (Vgl. Ribot, La pensée
o

symbolique, aangehaald in de Revue de litt. comp. 1932, N . 2). Pierson, die veel
de
de
werk maakte van de Duitse denkers der 18 en 19 eeuw, heeft waarschijnlijk ook
Schelling's Ueber mythen, historische Sagen u. Philosopheme der ältesten Welt
gelezen.
Het gemeenschappelijke in die verscheidenheid van symbolen is, dat men daarin
de Schoonheid beleefde, of het Wonder. Van Verwey vernamen we, dat het Wonder
van het Leven niets is zonder de vormen van het Leven, en ook, dat de Poëzie het
besef is van ons zelf, voor zoover we deel hebben aan het Heelal-leven, en dat de
woorden, waarmee de dichter dat besef vertolkt, doordrongen zijn met een element
van eeuwigheid. Schoonheid-Poëzie-het Wonder, ze behoren bijeen.
Van de Franse symbolisten verneemt men 't zelfde; Stuart Merril in zijn Credo dat wel eens de Marseillaise der Symbolisten is genoemd -: ‘Le poète doit être celui
qui rappelle

1)

Vgl. ook Anton van Duinkerken in De Gids van 1934: ‘Mei, Pan, Balder, Het gouden Meisje,
de Vrouw uit de Sonnetten, zijn figuren, die een algemeene Idee vertegenwoordigen, en daar
is gezocht naar de juiste aard dier Idee, maar daar is nooit getwijfeld aan de hoogere realiteit
dier figuren.’
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aux hommes l'idée éternelle de la Beauté, dissimulée sous la forme transitoire de
la Vie imparfaite’. (La mêlée symboliste, III, 169). En Charles Morice: La poésie est
par la beauté l'expression humaine de la notion divine’.
Wat Baudelaire in dezen voor de symbolisten betekend heeft, moge blijken uit
een paar aanhalingen uit zijn werk. ‘Wat zijn de herfstavondschemeringen smartelijk
doordringend! ... Er is geen scherper punt dan die der oneindigheid. Eenzaamheid,
zwijgen, een klein zeil aan de horizon, dat een beeld is van de kleinheid en
verlatenheid van mijn ongeneeslijke bestaan; de eentonige melodie van het
zeegeruis, al die dingen denken door mij, of liever, ik denk door hen (want in de
grootheid van den droom gaat het Ik verloren): zij denken, zeg ik, maar muzikaal
en schilderachtig, zonder sluitrede. Evenwel... de onbewustheid van de zee, de
onbeweeglijkheid van dit schouwspel maken mij opstandig. Ach, moet ik eeuwig
lijden of eeuwig het Schone ontvlieden! Natuur! ... laat mij met rust; houd op mijn
verlangen en mijn hoogmoed op de proef te stellen! De studie van het Schone is
een duel, waarin de kunstenaar schreeuwt van schrik, voordat hij overwonnen is’
(Soupault, a.w.). Gevangen te blijven in de zintuiglijke aandoeningen, niet daar
boven uit te kunnen stijgen in de metaphysische sfeer, dat is de kwelling, die de
natuur hem aandoet. ‘Ah! ne jamais sortir des nombres et des êtres!’ klaagt hij in
Le Gouffre. Het vermogen om de verwantschap tussen de zinnelijke en de geestelijke
wereld, de universele analogie of correspondentie - naar Swedenborgs woordgebruik
- te beleven, noemde Baudelaire de imaginatie, wel te onderscheiden van de
phantasie. De door hem zo hoog geroemde Poe had gesproken van de extatieve
intuïtie, het zesde zintuig dat den dichter in staat stelt om door te dringen tot de
oerschoonheid achter de vulgaire schijn der dingen, tot de Schoonheid, die ons God
zal onthullen. Ook bij Poe had hij gevonden, dat de Poëzie, welker emotie rust moet
brengen, ‘harmonie met het oneindige’, slechts daar begint, waar de vertroebelende
passie
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ophoudt, dus wanneer wij onze aandoeningen beleven in 't licht van 't Eeuwige.
Treffend is de overeenkomst tussen Baudelaire's imaginatie en Verwey's
Ver-beelding, en beider waarschuwing, deze niet te verwarren met de phantasie.
Verwey's poëzie is ons een waarborg, dat hij suo jure sprak.
Evenmin als Verwey had Gorter de Franse dichters nodig om te zeggen: ‘Poëzie
is hartstocht maar in de verbeelding’ (School der poëzie II 99). - De sensitivist Gorter
en de idealist Verwey stemmen in dezen overeen. Dat komt omdat zowel de sensatie
als de idee, beider schoonheidsbeleven, doortrokken is van eeuwigheidsbesef. Met
sensatie bedoelden Gorter en Van Deyssel nl. het verschijnsel, dat de mens ‘zijn
ziel voelt leven, het ontijdige, bovenzinlijke in hem bewust voelt worden’. ‘De mens
brengt zich het verleden leven te binnen en leeft het dan, niet in staat-van-observatie,
maar in staat-van-sensatie: hij herinnert zich dat leven met zulk een kracht van
innigheid, dat hij het òverleeft in dieper wezensstaat dan het hem eertijds gewoon
reëel gebeurd is’ (Van Deyssel). In de sensatie, dus in de sfeer der schoonheid,
verstilt het natuurlijke leven, het versterft, en het treedt in de sfeer ‘der hooge
aandacht’ (Jan Prins). Zowel de kunstenaar der sensatie als die der Idee belijdt gelijk Jacques Perk deed - de kunst als ‘heilige liefde’, de kunst die ‘leeft van sterven’
de

(vgl. nog Van Deyssel, 6 bundel, pag. 24: ‘Het eeuwige of Goddelijke in een
kunstwerk ontstaat door dat de auteur zijn figuren heeft gezien en gemaakt van uit
het licht der boven-tijdelijkheid’, en pag. 259, waar hij 't heeft over de Godgeleerdheid
van de Schoonheidsleer).
Volgens Van Deyssel kwam 't Impressionisme uit Frankrijk, maar de sensatie, ‘'t
zijn vader overtreffend kind van de impressie, kwam in geen literatuur, ook in de
de

Franse niet, zo voor als in 't werk van Gorter en hem zelf (Verz. Opst. 3 bundel,
61 vlgg.). 't Komt mij voor, dat Van Deyssel zich hier vergist, als ik tenminste
Charpentier (Le Symbolisme) goed
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versta, waar hij de verhouding tussen de groep - Verlaine en die van Mallarmé, (dus
tussen de psychische en de wijsgerige symbolisten) aangeeft als volgt: ‘Alorsque
1)
les disciples de Mallarmé exigent la transposition symbolique des phénomènes de
la vie, les adeptes de Verlaine ne laissent-ils pas d'admettre qu'on puisse traduire
ses émotions personelles sans opéror cette transposition, pourvuqu'une exaltation
les élève sur un plaisir supérieur, ou qu'une hallucination les transfigure. L'essentiel
est de prêter l'oreille aux voix du mystère et d'ouvrir les regards sur l'au-de-lá.’ De hallucinatie en de sensatie lijken wonderwel op elkaar Men bedenke, dat Van
Deyssel schreef over Gorters verzen, toen hij reeds geruime tijd gekomen was uit
de sfeer van Zola in die van Maeterlinck.
De idealisten beleven het eeuwige statisch; ze zijn in harmonie, in rust; de
sensitivisten beleven het in de vluchtigheid der aandoening, dynamisch. Velen
hunner voelden zich de gevangene in het tijdelijke leven. Zij zagen de ideale
levensfase, het leven in zuiverheid, tussen dromen en waken. Die toestand dachten
zij zich belichaamd in het kind, de incarnatie der zuivere schoonheid. ‘Mon bien’,
zong Rimbaud, ‘les rires des enfants Aux arbres où chantera la vie universelle.’
Gorter zag de schoonheid vaak als een klein meisje.
Van Mei zong hij:
Toen was ze werkelijk schoon, want hare ziel
Was ganschlijk in haar, geen begeerte viel
Nu meer naar buiten, o een echte bloem. (pag. 131)

Boutens in Aan de Schoonheid: -

1)

Voor de transposition symbolique zie Vanor, pag. 199. De identiteit van wezen en verschijning,
van werkelijkheid en Idee, moest dus den dichter bewust zijn..Bij deze transposition denk ik
aan Schelling: Da die Philosophie die bewusstlose, oder reelle Tätigkeit als identisch setzt
mit der bewussten oder ideellen, so wird ihre Tendenz ursprünglich darauf gehen, das Reelle
überall auf das Ideelle zurückzuführen, wodurch das entsteht, was man
Transzendentalphilosophie nennt’. Wat de dichter transponeren noemt, heet bij den wijsgeer
transcenderen.
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Als voor steen en goud
U de volken offers brachten,
Vond en zong u 't eenzaam smachten
Van een kind in lentewoud. -

Gelijk in Verwey, zo verliep ook in Gorter na 1890 de dichterlijke ontwikkeling van
de psychische naar de geestelijke sfeer; maar Gorter bereikte niet de zielestaat,
waarin de hoge rust ‘sub specie aeterni’ blijvend wordt beleefd, hoe vurig hij er ook
naar heeft verlangd. Het grote gedicht Mei is vol van symbolen uit de sensitieve
sfeer. De inzet geeft de toonaard aan van 't verstilde leven:
Ik wil dat dit lied klinkt als het ġefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje langs de watergracht.
Daar blies een jongen als een orgelpijp.
Hij dwaald' over de bruggen, op den wal
Van 't water, langzaam gaande, overal
Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid in de avondrust.’
(Vgl. ook pag. 178)

Zijn eigen zingen roept dus 't beeld op van dien jongen. En zijn zingen komt uit het
onbewuste, gelijk dat van een vogel. In de avondschemering moet het klinken. Het
gedicht vertolkt dus levensherinneringen: is vol van 't voorbije. Zijn zingen roept ook
in anderen wakker, wat in 't diepst van 's dichters ziel leeft:
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud yerhaal,
Glimlachend, en een hand, die 't venster sloot,
Talmde een pooze, wijl de jongen floot.

De hoorder vindt bij de aanhef al de bevestiging van wat Gorter bij wijze van
bespiegeling mijmert: (op pag. 13)
Eén ding is droevig en maakt zacht geklaag
Altijd om de aarde heen, een nevel vaag
En luchtig om dat lijf: 't is wisseling
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Van zijn en niet zijn en dat ieder ding,
Zielen en bloemen, drijven naar dat rijk,
Waar 't wit en stil is, en den dood gelijk.

Over al de taferelen, die Gorter bezingt, ligt een glans van weemoed; hij zingt ook
‘een eeuwig blij en klagend lied’. Hoe kan 't ook anders? Hoor wat voor hem een
symbool der schoonheid is:
(Want) zooals altijd aan het eind van 't jaar
Trekvogels uit het land gaan met misbaar
Van vogelstemmen uit de hooge lucht,
De kinderen op de straat hooren 't gerucht
En kijken, zeggend: ‘zomer is voorbij,
De kou komt’ - in de wolken gaat de rij
Van vogels - zóó zóó gaat alles voorbij.
Maar zooals ik eens aan het strand der zee
Was 's avonds, doch niet was mijn hart tevree
Maar bevend en ongerust - en zooals toen
Een vogel, een zwart beest vloog, duidelijk
Gespreid op staart en veer; daaraan gelijk
Komt elk ding en gaat elk ding en i s s c h o o n
Omdat het eenzaam is.

De schoonheid beleeft de dichter dus als ontroering door het besef van de
vluchtigheid der verschijningen, die ‘integrante momenten’ zijn van het eeuwig
stuwende Leven. Eenzaam noemt hij het, want dat ding heeft hij gezien in sensatie,
in ‘hoge aandacht’.
Als een echo uit Schopenhauer klinkt het verder:
Het is de zoon
Van onrust, in de scheemring van zijn schoot
Geboren, en sterft eensklaps waar de dood
Het neerslaat - maar het staat voor 't licht
Zijn leven lang.

Zijn eigen stem verneemt de dichter, gelijk Verwey, als een licht uit het duistere
Leven:
Een koepel van blind licht,
Mild nevelend, omgeeft mijn aangezicht,
Mijn stem brandt in mij als de gele vlam
Van gas in glazen kooi. -
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In de volheid van de kracht der Meiperiode bracht zijn scheppingsdrang nog gave
poëzie voort en de ‘wonderen’ stonden bij hem in bloeiende pracht, maar wat een
armetierig plantje is het beruchte:
Mijn oogen zijn stil,
Ik proef en slik.
Mijn hoofd is licht,
2

Ik ben bijna niet. (De School der Poëzie II 30)

Anthonie Donker zegt, met het oog o.a. op dit gedicht, dat Gorter was gekomen tot
het uitwisselen van indrukken met woorden. Maar ik ben overtuigd dat Gorter dit
schreef in een toestand van sensatie, waarin hij het wonder van zijn eigen bestaan
beleefde. Maar ik voel het niet in dat ‘gedicht’. Ik ben er van overtuigd, doordat
Gorter in de sensitieve verzen steeds worstelt met dat wonder der verschijning in 't
licht van 't eeuwige:
Gedoken zit ik in de ruimte
Heel diep in mijn blauwe kamer,
Daar hoog boven gaat het schuim te
vliegen voor wolkenverzamer.
En ik hef mijne beide handen
Tot hoog voor mijn gezicht,
En smeek de natuur dat zij toch van de
geheimen mij geve onderricht (a.w. 102).

Ontroerender, inniger, klinkt zijn gebed:
O Gij die in alle hemelen zijt...
O Gij met wien ik in mij ben tot één,
maar die oneindiglijk buiten mij zijt,
O dat ik u meer begrijp en bemin (a.w. 78).

Dat hij de bestendiging in helderheid begeert van het af-en-toe donker gevoelde,
spreekt uit:
Niet maar eens nu en dan, en in half duister,
maar altijd door, in 't helder licht voor oogen,
God te verstaan, dat is waarnaar wij streven.
En zooals schooljongens, die in een zaal
in stilte leeren, en hun hoofd wordt rijk,
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in diepe herinn'ring groeit hun kennis aan,
zoo zijn wij allen, en wij trachten helder
diep in ons en elkaar God te verstaan.
Niet de ontroering als een duistre macht,
maar in 't bestaan van God. - (a.w. 71).

Hoe weinig is er over van de glans der schoonheid in de volgende belijdenis van
het Leven als de stuwende kracht in de eeuwige wisseling der verschijnselen, tot
wie de dichter zelf voelt te behoren:
Er siddert onder alles dat ik zie,
nog iets anders, en dat juist doet mij gaan
al dat andre voorbij mijn oogen, en
ik voel dat ik een van dat laatste ben... (a.w. 70).

In Balder had Gorter indertijd een gestalte geschapen, die de vraag naar het
levensraadsel voor hem bevredigend beantwoordde. Maar de vraag werd kwellend
en de dichter greep Spinoza, vertaalde de Ethica, en dichtte Spinozistische verzen,
in deze trant:
Daar de eenige kracht van de gedachte is,
U te verstaan, o allergrootste Sire,
en poëzie de kracht is van gedachte,
kan poëzie in uw gedacht slechts tieren,
denkt de dichter in uw gelijkenis. - (a.w. 68).

Gorter bleef symbolist, maar de wijsgerige idee kon hij als Spinozist niet beelden
tot het schone concrete symbool.
Als socialist gaf hij in Pan weer ideeën-incarnerende gestalten: ‘het meisje van
het gouden bewustzijn’ en Pan, de onbewuste kosmische liefde, tegenhangers van
Balder en Mei. Ook bloeien in dat gedicht weer synaesthetische symbolen. Maar
de nadere beschouwing er van valt buiten mijn bestek, want het levert voor het
wezen van het symbolisme geen nieuwe gezichtspunten meer op. - Het voorafgaande
moge echter volstaan als bewijs voor de stelling, dat onze literatuur evengoed
‘symbolisme’ heeft gekend als de Franse.
A. ZIJDERVELD.
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De friese woorden bij Kiliaan
Voor de kennis van de woordenschat van onze Middeleeuwse dialecten is het
Etymologicum van Kiliaan, waarvan in 1599 de derde en laatste door de schrijver
zelf bewerkte, druk verscheen, een onschatbaar hulpmiddel. Hij geeft hierin immers,
niet alleen de gebruikelike taal van Brabant, maar ook vele andere woorden die hij
localiseert als hollands, vlaams, fries, enz.; zelfs uit plaatsen als Leuven, Emden,
e.a. vinden we woorden opgetekend. Hierdoor is dit woordenboek niet alleen van
de

belang voor de kennis van de 16 eeuwse taal, maar ook voor de moderne
dialectgeografie, indien tenminste de aanwijzingen van Kiliaan betrouwbaar zijn.
Aan de betrouwbaarheid van zijn werk is wel eens getwijfeld. Dr. Kluyver stelde
in zijn Proeve eener Critiek op het Woordenboek van Kiliaan, zoals bekend is, al
vast dat Kiliaans etymologieën onbetrouwbaar zijn, wat gezien de taalkennis van
de tijd waarin hij werkte, geen verwondering wekt, maar ook dat hij, geleid door een
vermeende etymologie de betekenis van de woorden vaak gedeeltelik onjuist
weergeeft, dat altans de eerste Latijnse omschrijving vaak een verkeerde etymologie
en betekenis wil opdringen; verder, dat Kiliaan wel eens nieuwe woorden vormde
om samenstellingen te verklaren, of voor 't zelfde doel woorden uit 't Duits en 't Eng.
overbracht. Ook zijn dialectiese aanwijzingen hebben wel eens wantrouwen gewekt;
we vinden in het Middelnederl. Woordenboek en in 't Nederl. Wdb. zijn localiseringen
soms van een vraagteken voorzien; uit een onderzoek dat Dr. L. Goemans instelde
naar de woorden als Leuvens aangeduid, gepubliceerd in 't Album-Vercoullie, bleek
inderdaad dat vele woorden door Kil. te eng begrensd waren en dus ook buiten
Leuven voorkwamen en -komen. Vroeger had D. Claes hetzelfde
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reeds geconstateerd voor andere woorden in zijn Lijst van bij Kiliaan geboekte en
1)
in Z.N. voortlevende woorden .
Het oordeel over de nauwkeurigheid van het woordenboek zou vergemakkelikt
worden, als de bronnen waaruit geput is, bekend waren. Niet natuurlik alsof dan de
kwestie beslist zou zijn, want dan bleef de vraag hoe betrouwbaar de zegslieden
waren. Als we weten dat Kiliaan, zonder verder onderzoek, een artikel overneemt
uit Plantijn's Thesaurus, dan zijn we daarmee niet verder gekomen, integendeel,
dan hebben we in plaats van twee bewijzen voor 't bestaan van een woord, of
woordbetekenis, slechts één. Het onderzoek is dan verplaatst naar de
nauwkeurigheid van 't geraadpleegde woordenboek. Zouden we kunnen constateren
dat de bewerker Middeleeuwse teksten of betrouwbare lijsten had geëxcerpeerd,
dan was daarmee veel gewonnen. Een onderzoek naar de nauwkeurigheid van het
Etymologicum sluit derhalve in een opsporing van de bronnen.
Een dergelijk tweeledig onderzoek stelde ik in naar de woorden die Kiliaan als
fries, fries-hollands, fries-saksies, enz. aanmerkt. Met behulp van de aan mij bekende
en voor mij bereikbare woordenboeken en idiotica onderzocht ik of het opgegeven
woord in de genoemde dialecten of ook daarbuiten werd of wordt gebruikt. Van zeer
grote waarde waren voor mij het Middelnederlandsch en het Nederlandsch
Woordenboek, die door hun bronvermelding mij enigszins in staat stelden de
geografiese verbreiding van een woord te bepalen. Voor 't oudfries gebruikte ik de
woordenboeken van Nauta en Holthausen. Komt een woord niet voor in 't oudfries,
dan kan Kiliaan toch nog gelijk hebben met zijn aanwijzing, want het oudfriese
woordmateriaal bestaat voor een groot deel uit rechtstermen, immers vrijwel alleen
de oorkondentaal is ons overgeleverd. Is een door Kil. vermeld woord nog fries, dan
kan op goede grond worden aangenomen, dat het in de zestiende

1)

Zie ook C.G.N. de Vooys. Verz. Opst. II, 426.
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eeuw ook zo voorkwam. De klankleer kon ons bij dit onderzoek niet dikwijls van
dienst zijn, daar al spoedig bleek, dat Kiliaan de woorden vaak niet met de friese
klank weergeeft, maar ze in verhollandste of verbrabantste, altans in niet-friese
klanken opgeeft. Zo geeft hij b.v. als fries 't woord troostel-bier dat in deze vorm
geen fries is, het oudfri. zou *trâstel-biar moeten zijn; de nieuwfriese vorm, die in 't
laatst van de zestiende eeuw zeer waarschijnlik reeds bestond, zou *treastelbjear
luiden. Zo vinden we ook schaep-entel, fimus ovillus, dat zeer waarschijnlik wel fries
geweest zal zijn, maar niet in deze vorm kon voorkomen. Heeft Kil. zelf de woorden
deze verandering doen ondergaan? Ik vermoed van niet. Mocht hij zijn woorden
gehoord hebben van personen uit Friesland in Antwerpen, dan is 't waarschijnlik
dat ze door die Friezen zelf omgevormd zijn en zo verstaanbaar gemaakt werden.
Vinden we een woord niet in 't oudfries, noch in 't nieuwfries dan is enige conclusie,
tenzij 't woord elders voorkomt, niet mogelik. Inderdaad zijn er enkele woorden
aangetroffen die alleen bij Kiliaan, en soms ook bij Plantijn vermeld worden.
Dikwijls bleek bij ons onderzoek dat een door Kil. als fries. of fries en saksies
1)
opgegeven woord niet middenfries was, maar wel voor kwam in Ten Doornkaat
Koolman's Wörterbuch der Ostfriesischen Sprache. Nu is 't heel goed mogelik dat
een dergelijk woord in 't middenfri. verloren is gegaan, maar in vele gevallen zal het
uit 't nederduits zijn. Ten Doornkaat Koolman geeft in zijn woordenboek de taal van
Oostfriesland van ± 1870, die nederduits is met friese resten. Echter zijn er ook in
opgenomen de ‘zuivere’ oostfriese woorden in 1691 door Cad. Müller opgetekend.
Vinden we dus een woord bij Ten Doornkaat Koolman en Kiliaan opgenomen, dan
hoeft 't nog niet fries geweest te zijn, maar kan het nederduits zijn geweest. Dit is
b.v. ongetwijfeld het geval met aver, super, dat K. als saks.

1)

Onder middenfries te verstaan de taal van het tegenwoordige Friesland.
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en fri. geeft. Het zou onjuist zijn K. hier onnauwkeurigheid te verwijten: hij kon toch
't fries en saksies klankwettig niet onderscheiden; hij zal dit nederd. woord van
iemand uit Oostfriesland of midden-Friesland gehoord, of bij een Friese schrijver
gelezen hebben en het zo, van zijn standpunt terecht, als fri. hebben aangemerkt.
Hiermee vervalt echter een mogelikheid Kiliaans betrouwbaarheid te controleren;
hij kan immers, van zijn standpunt gezien, uit onnauwkeurigheid een woord fries
hebben genoemd, dat we nu in 't oostfries, dus nederduits, aantreffen, waardoor
we veronderstellen dat Kiliaan goed geluisterd heeft, terwijl hij inderdaad onattent
was.
Willen we Kiliaan rechtvaardig beoordelen dan zullen we moeten aannemen dat
hij met de toevoeging fris. bedoelde ‘in friese streken in gebruik’. Wat verstaat hij
onder Friesland? Hij maakt 't gemakkelik hier een antwoord op te geven, daar hij
een lijst van plaatsnamen aan zijn werk toevoegt. Zo noemt hij Delfsil een ‘pagus
Fris.’, Emden, Vollenhove, Hasselt en Groningen Friese steden, daarentegen
2)
Enkhuizen en Medemblik Hollandse. Hij wijkt hierin dus niet af van zijn tijdgenoten ,
maar voor een juiste beoordeling van z'n werk is 't van belang hierop te letten. In
de eerstgenoemde steden was 't fries al vrijwel geheel verdrongen door 't nederduits.
(Zie Siebs in Grundr. der Germ. Phil. 1167, 68). Een woord van een Groninger
gehoord of bij een Gronings schrijver gelezen zal Kil. fries noemen, hoewel saksies
in de meeste gevallen juister zal zijn. En ook in midden-Friesland werd 't fries bijna
niet meer en nog niet weer geschreven; Friese schrijvers bedienen zich meest van
1)
een oostelik gekleurd nederlands . Het is dus niet te verwonderen dat vele woorden
die Kiliaan fris. noemt, alleen in saksiese streken gevonden worden.
Ons onderzoek bevestigde de bovengenoemde enquêtes van Goemans en Claes:
een groot aantal van de onderzochte woorden

2)
1)

Verg. o.a. Het Wilhelmus, coupl. 4. (corr. noot).
Zie J.A. van der Hake: Een zestiend'eeuwse taal voor literair verkeer. N.T.V., 225.
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is door Kiliaan te eng begrensd. Zo noemt hij b.v. gruyte, hende, koren alleen fris.,
hoewel ze ook in de Teuth. of in holl. teksten voorkomen. Uit de hierachter volgende
woordenlijst blijkt duidelik dat dit zeer vaak het geval is. Wel zijn de meeste woorden
beperkt tot het Noorden en Oosten. Hoewel Kil. dus schijnbaar de dialecten
onderscheidt door zijn nauwkeurig lijkende opgaven van fries, hollands, fries en
hollands, fries en saksies, is dit in werkelikheid niet 't geval. Woorden als drillen,
enster, gaps, klufte, kneppel, krimpe, motte, stobbe, die Kil. fris. noemt en die 't zijn,
komen ook buiten 't friese taalgebied voor.
Ook 't omgekeerde komt voor, d.w.z. Kil. geeft een localisering op van een woord,
noemt 't dus holl. of saks., maar geeft niet aan dat 't ook fries is, hoewel 't in zijn tijd
en nu nog, zo voorkomt. Dit blijkt niet uit 't bijgevoegde materiaal; ik heb deze
woorden ook niet stelselmatig aangetekend, daarvoor zou een onderzoek naar alle
Noordnederlandse woorden nodig zijn geweest, maar en passant noteerde ik er
enkele. Zo brijne. fland. j. pekel, hilligh. sax. j. heyligh, noegh. vet. j. ghenoegh, pet.
holl. j. put, podde. holl, snees. holland. vicenarius, viginti, kroesbaeije e.a. Hieruit
blijkt dat hij 't fries niet kende, wat trouwens niet verwacht kon worden, maar ook,
dat zijn zegslieden, wie 't dan ook geweest zijn, hem niet nauwkeurig ingelicht
hebben. Heeft hij zijn woorden alleen van ‘horen zeggen’ gekregen, dan zou 't niet
te verwonderen zijn, dat hij bovenbedoelde woorden nu eens niet uit friese mond
heeft vernomen.
Uit de lijsten blijkt wel dat Kiliaan dikwijls onnauwkeurig is in zijn opgaven, wat hij
wel had kunnen verhelpen. Zo noemt hij b.v. kiete, kuyte. ova piscium. vlaams, fries,
hollands, maar als hij bij 't art. kuyte komt, schrijft hij kuyte, kiete fries, sicamb., holl.,
vlaams. Hij neemt dus niet juist over wat hij even te voren had neergeschreven. Het
is mogelik dat hij 't niet nodig oordeelde, waarschijnliker lijkt 't me dat 't een
onwillekeurig verzuim is. Soms is hij daarentegen zo pijnlik precies dat de zin er
van, wanneer het altans
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opzettelik is en geen onjuistheid, me ontgaat. Lochene. flamma, flammula b.v. noemt
hij fris., daarentegen loechene vet. sicamb.; zo vinden we kleye, klije. furfur als ger.
sax. sicamb. fris. aangeduid en klije fris. j. kleye, semele. furfur. Bij deze woorden
hebben we ongetwijfeld alleen met een verschil in spelling te doen, en dit zou ons
doen vermoeden dat Kil. schriftelike bronnen heeft gebruikt. Dat beide woorden niet
fries zijn doet in dit verband niets ter zake.
Hiermee zijn we gekomen aan 't onderzoek naar de bronnen van Kiliaan. Uit de
woordenlijst blijkt, dunkt me, dat hij geen friese uitgaven of handschriften heeft
geraadpleegd. 't Aantal woorden was dan ongetwijfeld groter geweest en
waarschijnlik had hij ze dan niet in verbrabantste of verhollandste vorm gegeven.
Ook woordenlijsten zal hij om dezelfde redenen niet ter beschikking hebben gehad.
Een werkje dat hij, afgaande op 't voorwerk in 't etymologicum en zijn eigen
schrijverslijst, wel kende, en waarin hij enkele friese woorden had kunnen vinden,
heeft hij hier voor niet gebruikt. Ik bedoel Conrad Gesner's Mithridates. De differentiis
Linguarum tum veterum tum quae hodie apud diversas nationes usu sunt (1555).
Hij citeert hier uit in de aanvang van 't woordenboek. Dit boekje bevat enkele friese
woorden uit 't Onze Vader: uus, brea, sonen of sunen (zonden) veriou. Deze woorden
ontbreken bij K., uitgezonderd uus, dat niet alleen fri. was.
Een woordenboek dat hij wel gebruikt heeft voor zijn Etymologicum is de
Nomenclator van Hadrianus Junius; Dr. Kluyver heeft dit aangetoond in de reeds
genoemde Proeve eener critiek. Voor 't holl. had Kil. hier een grote steun aan. Hij
volgt voor zijn holl. localiseringen echter niet altijd deze bron: hij geeft wel eens een
woord niet, dat Junius wel noemt en noemt ook woorden holl. die bij deze niet
1)
voorkomen, en die toch holl. zijn . Junius onderscheidt de woorden niet naar de
dialecten

1)

Dit deel van 't onderzoek werd vergemakkelikt door een verzameling van alle Nederl. woorden
die bij Junius voorkomen, die te mijner beschikking stond. De verzameling is gemaakt door
C.C. de Bruin en berust op 't Ned. Inst. te Utrecht.
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en geeft slechts van enkele woorden op dat ze fries zijn b.v. karutz, iaute, pudde
en schaep-entel. Bij Kil. vinden we ze terug; de andere woorden geeft de
Nomenclator echter als B(elgice). Hoe kwam Kil. er achter dat ze fries waren?
Uit de woorden die Kil. alleen fris. noemt, blijkt, dat hij woorden behandelt die ons
alleen uit Plantijn's Thesaurus bekend zijn; dat zijn meestal zulke, waarvan 't friese
karakter niet duidelik blijkt, of waarvan 't zeer onwaarschijnlik is dat ze fries zijn b.v.
knoef, knoopnadel, soebe. De omschrijving die Kil. geeft, staat onder invloed van
die welke Plantijn gebruikt. Bij de holl.-friese woorden treffen we schocke. j. schitte
aan. Plantijn geeft hierbij uitdrukkelik aan: schocken, oft dijen fimus bovis siccus ad
ardendum in Frisia aptus. Bij 't friessaks. woord loogh j. dorp. pagus. vinden we bij
Plantijn: loogh oft dorp, village, pagus. Ook dit was een woord dat in 't zuiden
vermoedelik minder bekend was. In 't Mnl. Wdb. is 't altans alleen opgetekend uit
II

de Fri. Stadr. Het Wdb. der Ned. Taal vestigt bij 't woord handgebaar I de aandacht
er op, dat Kil. dit woord ws. ontleende aan Plantijn. Een tweede bron voor Kil. zal
dan ook vermoedelik de Thesaurus geweest zijn, wat heel niet zo vreemd is. Kiliaan
heeft immers een werkzaam aandeel gehad in het tot stand komen van dit boek.
Het zou nu van belang zijn te weten of de door mij behandelde woorden reeds
voorkomen in het Dictionarium van 1574, de voorloper van het Etymologicum, en
dat een jaar na de Thesaurus uitkwam. Afgaande op de mededelingen van Dr.
1)
Kluyver vermoed ik van niet . In het Dictionarium komen geen localiseringen voor,
ik neem daarom aan dat deze woorden ontbreken, hoewel ik dit niet heb kunnen
nagaan. Pas in de tweede en derde druk geeft K. localiseringen en ‘vetus’-woorden.
Hoewel hij de door mij bedoelde woorden kende uit de Thesaurus, neemt hij ze niet
op in de eerste druk als mijn

1)

Het boek is zeer zeldzaam.. Het mus. Plantijn-Moretus bezit een verminkt ex. (Kluyver p. 4).
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vermoeden ten minste juist is. Wist hij toen al dat ze oostelik en fries waren? Of hij
ze zelf voor de Thesaurus heeft verzameld is niet zeker. Er is een vermoeden dat
altans voor de oostelike vormen een andere medewerker heeft gezorgd.
Dr. J. Storme schreef in 1914 een antwoord op de door de Kon. Vlaamsche
Academie gestelde prijsvraag: ‘Een critiek op de Schat der Nederduytscher Sprake
van Chr. Plantijn’. Het werk is niet gedrukt maar Dr. N. de Vreese gaf er in de Versl.
1914, pp. 442 vv. een uitvoerig overzicht van. Storme neemt aan dat voor dc
Thesaurus geen Duits woordenboek is is gebruikt, maar dat een medewerker van
Plantijn Augustin van Hasselt voor de oostelike vormen heeft gezorgd. Deze Augustin
zou met Hendrik Niclaes een drukkerij te Kampen hebben gehad, waar de werken
van de laatste gedrukt werden. Deze mystieke geschriften wemelen van Oostelike
vormen. Misschien heeft deze Augustin van Hasselt ook voor de friese woorden
gezorgd. (Hasselt was een ‘friese’ stad, als tenminste niet het zuidned. Hasselt
bedoeld is. De drukkerij te Kampen doet wel vermoeden dat Augustin uit 't ‘friese’
Hasselt kwam.) Kiliaan, een andere medewerker aan de Thesaurus, kan hier van
op de hoogte geweest zijn en zo aan een deel van zijn fries woordmateriaal zijn
gekomen. Hij heeft 't dan nog aangevuld, want hij geeft ook woorden die bij Plantijn
niet voorkomen. Ik geef onmiddellik toe dat deze veronderstelling niet meer is dan
dat.
Dr. De Vreese neemt ook aan dat Kil. voor zijn Etymologicum aan Pl. ontleende.
Van het zelfde gevoelen is ook Prof. R. Verdeyen in zijn studie Colloquia et
Dictionariolum septem Linguarum Antwerpen - 'sGravenhage 1926. Hij beschouwt
het Vocubulaire van Noël de Berlaimont als een hoofdbron van de Thesaurus en
van het Etymologicum (p. 81 en 83 vv.) De vergelijkende woordenlijst waar uit dit
moet blijken, is nog niet verschenen, zodat ik niet heb kunnen nagaan of de door
mij onderzochte woorden er in voorkomen.
Ook het Naembouck van Ioos Lambrechts waarop Prof. De
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Vooys wees (Tijdschr. v. Ned. Taal en Letterk. 43, 196-199) is vermoedelik een bron
geweest voor Kil., zoals Prof. Verdeyen bevestigt (t.a.p. 89).
Het merkwaardige woord suyde, plantago marina bracht me op de gedachte of
misschien Kil. zijn plantennamen aan het bekende Cruydtboeck van Dodonaeus
zou ontleend hebben. Ik raadpleegde een druk van 1618, Kiliaan heeft een vroegere
kunnen gebruiken. Inderdaad vond ik zuyde, zeewegbree der Vriesen; ook
schaep-entel. bryonia stond als friese naam vermeld; dit laatste heeft Kil. blijkens
de omschrijving uit Junius' Nomenclator genomen. Het eerste woord kan hij heel
goed aan Dodonaeus ontleend hebben. Dat Kil. 't met een s spelt, hoeft geen
bezwaar te zijn, daar hij de z in zijn woordenboek niet heeft. Andere, door Kil. als
fris. aangeduide, plantennamen kwamen niet bij Dodonaeus voor. Toch vermoed
ik sterk dat hij verschillende woorden hier uit gehaald heeft. Zo schrijft Kil. seeuwsche
boone . fabula,.. bona Zelandica Remb. Dodonaeo, inderdaad komt 't woord in 't
Cruydtboeck zo voor, evenals de andere namen peerds-boone en boone. Kil. noemt
hierbij Dodonaeus, maar in andere gevallen doet hij dit weer niet b.v. segghe. Fland
. Gramen palustre maius, toch zal dit wel uit 't Cruydtboeck zijn, waar staat zegge
oft water Rietgras in Lat. gramen pal . maius, soo in Vlaanderen geheeten. We
weten dat Kil. vaker zo handelde, nu eens zijn bron vermeldde en dan weer niet
(Kluyver t.a.p. 25). Hoewel hij bij suyde en bij segghe geen bron noemt, hoeft dit
nog geen reden te zijn om te menen dat hij 't niet aan Dodonaeus ontleend kan
hebben. Heeft de afwijkende spelling bij suyde en bij segghe hem er toe gebracht
Dodonaeus niet te noemen? Maar een dergelijke listigheid is wellicht te ver gezocht.
Kil. noemt hem ook in de lijst van schrijvers, die hij gebruikt heeft naar men meest
aanneemt, om er een Lat. omschrijving of een etymologie aan te ontlenen. Toch
wordt in de woordenlijst nog eens een auteur genoemd bij wie Kil. een fries woord
kan gevonden hebben (bv. Kaedijck. holl. fris.).
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Andere bronnen voor Kiliaan's werk dan hierboven genoemd, heb ik niet kunnen
vinden. Er blijft dus voorlopig niets anders over dan te veronderstellen dat Kil., of
zelf ons nog niet bekende boeken excerpeerde, of de woorden in Antwerpen hoorde.
Daar kwamen veel Friese schippers, die voor een deel de vrachtvaart tussen
Antwerpen en de Oostzee in handen hadden, zodat Kiliaan van hen de Friese
woorden, die hij toch in een merkwaardig aantal bijeen heeft weten te brengen, kan
gehoord hebben. Ook zullen er wel personen uit Friesland of Oost-Friesland gewoond
hebben. Misschien is 't feit dat Kiliaan zo veel woorden heeft die vooral oostfries
zijn, mede te danken aan de omstandigheid dat Antwerpen stellig bewoners had,
die of zelf, of met hun ouders als balling in Emden geweest waren.
Hieronder volgen de woorden door Kiliaan als fris. aangeduid. Ik heb ze in vier
groepen ingedeeld:
A. Woorden die inderdaad fries zijn. Hierbij zijn ook zulke opgenomen die door
Kil. of zijn zegslieden in verbrabantste, altans niet-friese, vorm zijn gegeven;
benevens de woorden die ook buiten 't friese taalgebied voorkomen.
B. Woorden die door gebrek aan gegevens moeilijk zijn in te delen; waarbij dus
twijfel aan 't friese gebruik bestaat.
C. Woorden die stellig geen fries zijn. (meest wel in gebruik in streken die K. fries
noemt).
D. Woorden die onbekend zijn.
Behalve de gewone afkortingen, gebruikte ik:
Draaijer =

Woordenboek v.h. Deventersch dialect.

F.W. =

Franck - Van Wijk, Etymologisch
Woordenboek.

Gallée =

Woordenboek v.h. Geld. - Overijs.
dialect.

G.J. =

Gysbert Japicx' Friesche Rymlerye
(1821).

J. =

Halbertsma, Lexicon A - Feer.

K. =

Kiliaan, Etymologicum 1599, 1777.

Ko. =

Ten Doornkaat Koolman, Wörterbuch der
Ostfries. Sprache.

t.L. =

ter Laan, Nieuw Gron. Woordenb.

Löfstedt =

E. Löfstedt, Nordfriesische
Dialectstudiën. 2 dln.
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Het eerste deel heet: Die nordfries. Ma.
des Dörfes Ockholm u.d. Halligen.
L.B. =

Lasch u. Borchling, Mittelniederd. Hwb.
(a-gödeslasten)

P. =

Plantijn, Thesaurus.

Sch.u.L. =

Schiller und Lübben, Mittelniederd.
Wörterbuch.

V=

Verdam, Middeln. Woordenb.

W. =

Woeste, Wörterb. der Westfäl. Mundart
(2e dr.)

Wdb. =

Woordenb. der Ned. Taal.

+, - =

't Woord komt in 't bedoelde woordenb.
al of niet voor.

Wanneer een woordenb. niet geciteerd is, of niet genoemd is bij de hierboven
staande afkortingen, wil dit nog niet zeggen, dat 't niet geraadpleegd is. 't Fries Wdb.
gebruikte ik b.v. voortdurend. Om plaatsruimte te besparen, beperkte ik me zoveel
mogelijk in 't noemen van de voor 't bewijs niet strikt nodige plaatsen. Bij 't noemen
van plaatsen uit de woordenb. gebruikte ik de daar gevonden afkortingen.

A. Woorden die inderdaad Fries zijn.
1. A e g h e . j. o o g h e . insula. - H. verwijst naar K. Ofri. -, J. -, V. -. Toevallig vond
ik het woord a c h in Oorkondenb. v. Gron. en Drente I no. 429 (jr. 1354): insula,
que vulgariter dicitur Ach. (Rottumeroog).
K. heeft ook ooghe. Hij noemt 't sa. fri., en geeft de volgende vormen: ooghe,
oghe, aeghe, aughe. Insula. hinc Schiermonickoghe, Rottumoge, Langheroge,
Spikeroge, Wangheroge, ad litus Frisiae loca. ut scribit Pancratius Castricomius
Alcmarius.
K. heeft dus bij dit art. het fries en het nederd. niet gescheiden, in 't oostfri.
echter naderde de â de ô. Siebs § 60; echter v. Helten. Altostfri. Gr. § 23
Anmerk.
2. b o e s m a n . j. b i e t e b a u w . - Ofri -. G.J. buwzeman. H. busseman. J.-. Ko.
bûman, bûseman. Wdb. i.v. boeman zegt dat 't in gebruik is in Amsterdam en
hier en daar in Brabant en Westvlaanderen. F.W. i.v. boeman zegt dat 't uit 't
1)
nederd. is. Zo ook Löfstedt II p. 163.

1)

Ook in 't deens uit 't nederd.: bussemand (Red.).
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Daar 't woord in 't fries in gebruik was, hoewel uit 't nederd. ontleend, heb ik 't
hier in deze groep gebracht. K. trekt de grenzen echter te eng.
3. b o r n e n . j. d r e n c k e n . aquare. Nfri. boarne. V. -; K. -; H. +; W. börnen. Sch.
u.L.: queck bornen. L.B. börnen. Uit K.'s mededeling volgt niet dat de fri. breking
-or-> -oar- voor 1600 nog niet had plaats gevonden, daar hij de woorden soms
‘verbrabantst’, ook niet 't tegendeel dus. Zie over deze breking Gosses: De Fri.
Oorkonden p. 105.
4. d r i l l e , t r i l l e . j. s p o e l w i e l . rhombus quo fila deducuntur.
5. d r i l l e n , t r i l l e n . j. s p o e l e n . - H. verwijst naar K. Nfri. drilje: het gesponnen
garen op klossen winden. Zaans: drijlen id. V. geeft 't ww. niet, en van drille
een plaats waar de bet. onzeker is. Teuth. trille. schijve. P.: spoelen, trillen en
spoelwiel, trille. J.: spoelradt, haspel, een wielken. Ko. alleen 't vb.: draaiend
heen en weer bewegen door een snoer. W.: drillen: eigentlich rund herum
drehen; trîle, trille. 1) scheibe in der butterkirne, 2) scheibe, rolle. L.B. +. Gallée:
ronddraaien. Zeer waarsch. een woord dat in 't no. e. oost. voorkwam. K. trekt
de grens te eng.
6. d r i l l e n , t r i l l e n . j. b e v e n . tremere, motitare. - Nfri. drille, na trilje, vgl.
drilkje en trilkje: een schuit voortduwen met een paal.
V. Sp. d.S.; Hooft o.a. Granida r. 39. Ook in Drechterland, zie G. Karsten: Het
dialect v. Drechterland. Ws. een woord dat zich uit 't n. en o. naar 't z. heeft
verplaatst. In 't fri. nog: trillebil: gestold vleesnat, gron. tril: driljus.
7. d r u m p e l . zie d r e m p e l bij de holl. friese woorden.
8. d u y d s c h e n . fingere, comminisci. - H. verwijst naar K. en noemt 't stadsfri.
Volgens H. op Wangeroog: clare alicui arguere. Het woord is mij in de bet. v.K.
niet bekend. Bij Theissen: Centraal gezag en Friesche vrijheid (p. 321) vond
ik in een door de steden v. Friesland ingediend en daar geciteerd stuk: kenlyken
ende verduyst geweest. Hier betekent verduytsen dus meedelen. Deze bet. is
wel nieuwfri., ook bij Ko. en in 't Gron. De kl. en anl. cons. zijn niet fries en
wijzen op overneming.
V. kent duutscen als in 't ned. vertalen. K. geeft dit zonder opm. i.v.
verduydschen. Dit verduutsen is algemeen, hieruit heeft zich boven bedoelde
bet. in 't fri. ontwikkeld en misschien daaruit K.'s betekenis?
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9. d u y n e n . tumere, tumescere. - K. duyninghe zonder opm. H. opduenje, nfri.
opdúnje. V -. Ko. dinen; dining. Hiermee verwant fri. tine. Het woord zou oorspr.
fri. zijn en in 't nederd. zijn overgenomen (om de anl. d.) en vandaar weer in 't
fries zijn gekomen. vgl. Noordfri. (sylt) düüning. Wang. thining. Löfstedt II, p.
157 en 158 brengt 't in verband met ags. Dindan. Vgl. F.W. deining. W. heeft
düənen: sich häufen.
10. e f t . j. o f t . aut, si, an. - Nfri. verouderd. V.: ef dialectvorm voor of Overys. R.
Ook buiten 't friese gebied.
11. e n s t e r , e n s s e r , e n t s t e r , u n s t e r . j. u n s e l . statera. - G.J. eynser. Fri.
Wdb. ingster. Ko. enster. Zie ook F.W. Versch. vormen zijn in gebruik. K. noemt
zulke die inderdaad in fri. streken gebruikt werden. Hij neemt de grens te eng.
12. g a p s , g a s p e j. h a n d v o l . manipulus. - Ook gasp, gaps. Nfri.: gaps handvol;
gasp: zoveel als tussen twee gevouwen handen kan. Wdb.: vooral in Gron.,
Overijsel en Gelderl. bekend. Ook nederd. Gallée +; t.L. +; W. - Sch. u.L. -. Ko.
+. V. noemt alleen K. De grens van K. nu altans overschreden. Toch wel
noordelik geweest.
13. g h e b b e . j. g h e e p e . acus. - Nfri. gib. J. geepe. Ko g pe e.a. Wdb. noemt
gibbe als fri. vorm.
14. g r i e t e n i j e , g r i e t m a n . - Ofri. grêtman, gretene. Nfri. grytman. Wbk.: Onder
invloed van rom. of gerom. woorden wordt gretene: grietenije en komt in
de

niet-friese stukken op in 't laatst der 15

eeuw.

15. h a r c k e n . j. h o r c k e n , auscultare. - Ofri. harkia. Nfri. harkje. Ko. harken. W
2

-; t.L. -; Sch. u.L. -. Verdam: Sp. II ; A. Bijns heeft hercken; Gallée horken.
16. h e r m . tristis, lugens, dolens. - v. Hasselt heeft foutief harm. Ofri. herm
substantief. Nfri. onbekend. V.: in 't mnl. alleen in duits gekl. geschriften. Ko.
harm. Leid, noordfri. härm: bekümmert, verdrieszlich. K. vermoedelik gelijk.
17. h o r e n - b i e . crabro. - Nfri. hoarnbij V. -. J. -. Wdb. hoornbij Berkhey (N.H.).
18. i c h t e n . j. g h i c h t e n . fateri. - Ofri. iechta. Nfri. jechtsje (dichterw.) Ko +. Bij
V. de plaatsen met j. ver in de minderheid. Ook bij Sch. u.L.
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19. j a u t e . scyphus ligneus et donum. - Ofri -, Nfri. niet in 't Wdb., 't komt voor in
1)
Winsemius Chronique p. 411, joauta = dronk, van 't verb. jova: geven , verg.
broute ‘brouwsel’ van ‘briūwa’. 't Fri. jefte, evenzo gevormd van jeva. K. ook
waerme-sante, warmeiaute, waermegifte fris. K. heeft 't woord ontleend aan
Junius zoals hij zelf aangeeft i.v. Kandeel, suypen. J.i.v. cyceon arnob.
miscellanea potio. B(elgice): suypen, candeel, quae vox à ϰχνδυλη. Graecorum
non abludit olim in deliciis: cuiusmodi est Frisiis recepta warme iaute, quod
sonat calidum donum sive calidum scyphum, quasi θερμοδωρον.
De bet. beker vermoedelik verzonnen.
20. k a m e r h o u d e r . j. r o o d e r o e d e . quaesitor, etc. - G.J. keamerhouwer.
Epkema verklaart dit woord uit K. Houwer is geen fri., dit heeft de d bewaard.
Epk. noemt 't stadsfri.; keamer echter wel landfri. Halbertsma Naoogst, 262.
K. heeft weer de ‘verbrabantste’ vorm.
21. k a r e n , k o r e n . j. k e e r e n . vomere. - Ofri. -; nfri. koarje, stadsfri. kore. V.
Teuth.; Pass. S. (1489) Hs. Cyrill. Barth. Hild. Wdb. ontbreekt karen; koren nog
niet behandeld. Boekenoogen koren; Bredero Kl. v.d. M. 151. Ko +; t.L. +
(westerkwartier, verouderend). Sch. u. Lu. +. In 't N. en O. dus algemeen.
22. k e l . perteritus, pavidus. - Nfri. kel. kjel. V -, P +. Wdb. Kel, 'n plaats uit
Leeuwarden. Ko. +. t.L. +. W. -.
23. k l i t s e . j. t e v e . canis foem. - Nfri. klitse: onzindelike en onzedelike vrouw,
vrouwtjeshond. V -, J -. Ko klitse, klits: als in 't fri en bz. eine Hündin. W -, Sch.
u.L -. Draaijer klitse: lichtekooi.
24. k l u f t e . multitudo et tribus. k l u f t e n . congregari, convenire, coire. - oudfri +,
nfri kloft: hoop, menigte. Zie vooral V. en A. Lasch, Aus alten niederd.
stadtbüchern p. 155. 't Woord komt in friese en nederl.-saksiese en duitssaks.
streken voor, ook dus in Gron. en Overijs.
25. k n e p p e l . j. k l u p p e l . Nfri +. V. Hild. en Wfri. stadr. Nog noordh. (Karsten,
Dial. v. Drechterl. p. 25). Boekenoogen. +. t.L. heeft knuppel.

1)

Zie ook Oork. St. Anth. Gasthuis (uitg. Eekhoff) I, 364: ‘een halff jauwte butter’, waar jaute al
tot inhoudsmaat is geworden. (corr. noot).
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26. k r i m p e . j. p l e t s e . aquarium, lavatrina, locus angustus inter parietes. - Nfri.
krimpe: ruimte tussen twee rechth samenk. buitenmuren v.e. huis, of tussen
twee schuin oplopende daken.
Wdb. 1) bij 't scheprad v. watermolens: tussen twee nauwsluitende muren. 2)
als in 't fri. Landr. v. Ommel. t.L. +. V -, P -, Ko +, W. krimpe: eckchen z.b. des
Auges. Het is dus ook in saks. streken in gebruik geweest. Alleen de laatste
bet. die K. noemt, gevonden.
27. l e e n . beneficium sacerdotale. vulgo praebenda. - Ofri. lên, nfri. lien. Wdb.:
deze bet. speciaal fries. Ko +.
28. l u t t i c k . fris., maar l u c k , l u t t i c k holl. fris. Zie bij de holl. fri. groep.
29. m a r c k e l d a g h e n . j. n i e t e l d a g h e n (de 12 dagen na de geboorte van
Christus of na 1 Jan. die volgens 't volksgeloof van invloed zijn op 't weer in
de 12 mnd.) Wdb. -, P. Baardt kent 't. Zie Halbertsma, Hulde II, 252. Echter
ook W. merkedag, merktag, ook notteldag.
30. m a r g h e . j. b o l i n c k . w o r s t . - Nfri. marge: varkensbeuling, nog bargemarge
(Spijsl. St. Anth. Gasth.).
31. m e s s e l e n . j. m a s e l e n . - Nfri. mûzels. Ko. messel, Cad. Müller meysel.
Wangeroog meizel. t.L. +, Sch. u.L. maselen, meselen, messels. W -. Is in 't
n.- en oostfri. gebruikt. Zie ook F.W.
32. m o t t e . V.: Teuth. Overijs. R.
Wdb.: Draaijer, Gallée. t.L. motte. Mnd. mutte. 't Woord komt in ruimer gebied
voor als K. aangeeft.
33. m o u d e , m e l c k t e y l e etc. - zie moude holl. fris.
34. n a e r . j. b a n g h e . lassus, languidus, debilis. - Ofri. nare subst. dwang,
hechtenis. Nfri. near: naar, donker; benauwd, nauw. V. In 't mnl. zeldz. Wdb.:
oorspr. bet. tans nog in 't fri.; ook in nederd. dial. Gallée +; Draaijer. -. J -. Ko
+.
35. o n h u e r . turpis, horridus, deformis. - Nfri. onhuer: afzichtelik, vuil, onguur.
Wdb. ontbreekt. V. zet fris. met? Geen plaatsen. De klinker is in 't fri. verdacht.
t.L. onhuur (Hogeland en Westerkw.). Gallée +. P. +.
36. p a e s c h -a c h t e n . j. b e l o k e n p a e s s c h e n . - Nfri.
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peaske acht . V. in 't oostmnl in gebruik. Pro Excol. Warfsconst. Ko +. Ook
nederd.
37. p a l t . j. s t u c k . - Nfri. wel palten: dikke stoppen en lappen in kleren. Wdb. 1)
lap, vod, lomp. 2) klein of grooter stuk, homp, brok. P. een palt broodts; dit ook
bij K.t. L palt en polt. Gallée +. Ko +. Ook nd. De klinker is verdacht in 't fri., ws.
uit 't nd. overgenomen.
38. p i j s e l . j. k o k e n e . culina. p i s e l j. p i j s e l z. opm. ofri. pîsel = kamer nfri.
pizel: keuken, dikwijls ook woonkamer. V. missch. in 't mnl. bekend geweest.
P. +; J. -; Ko +. Wdb. ook op Zholl. eil. en L.v. Waes, Schuermans, echter
andere bet. nl.: graanzoldcr, in Zeel. kast, zie K. pijseel (lees pijsel) zeland.
theca vestiaria.
39. p i s i m m e , p i s e m m e . j. p i s m i e r e . formica. - Nfri. piseameler. J. -. t.L.
pisiem, pishoamer. oostfri. en nederd. miegeemke (Wdb.).
40. p u y l . j. b u y d e l . sacculus. - Nfri. pûle o.a. bij G.J.F.W.i.v. puilen. Gallée
pültjen. t.L. puil (Hogeland).
41. p u d d e . mustela piscis. - Nfri. wel podde = pad. V. puitaal en puut(kikker). J.
b

79 : een aelpuyt, pudde Frisiis = mustela. Al. Frusch. Ko. padde, pudde, pûre,
kröte. Zie Wdb. kwab 3): Ws. hebben puit en kwab oorspr. kikvorsch of pad
beduid. t.L. pod = pad. Wang. pud. Boekenoogen: pod. Löfstedt II, 87. Zie F.W.
podding en Wdb. Podde noemt K. holl., 't was ook fries. Wat K. precies bedoelt
met zijn mustela piscis is niet duidelik.
42. r e p e n . gesticulari, inquietum esse, et nimia inquiete vestes terere etc. - Nfri.
de klean fen 't liif repe. V. repen II: rukken, scheuren. Aanm., ook stoeien, wild
zijn. t.L. reepm. W. rêpen flachs raufen. v. Dale reepen: afh. v. boonen. Deze
laatste twee geven wellicht andere woorden; ‘reepen het vlas’ ook bij K.
43. r e p p e n . movere et festinare, expedire. - Ofri. reppa, nfri. reppe. Zie V. versch.
bet. t.L. repm en zok repm. Ko +. W +. Teuth. Komt op ruimer gebied voor dan
K. aangeeft. Zie ook v. Hasselt in noot.
44. r i f . r i v u s . r i f k e n . rivulus. - V. rif. Aanm. fri. en westfri. Wdb. rif V benaming
voor versch. weteringen in Zaan-

1)

Octaaf v. Paschen (Red.).
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land. Zie Boekenoogen: ‘'t Woord schijnt van ouds in friesche streken thuis te
behooren’.
45. s c h a e p -e n t e l . fimus ovillus. - Schaap is verbrabantst. Zal bestaan hebben
om 't volg. art.
46. s c h a e p -e n t e l . Bryonia, vitis alba: ampeloleuce: herba dicta a similitudine
b

fimi ovilli, quam acini referunt. - Overgenomen uit J.: scaepentel Frisiis 137 .
Zie Wdb. Dodon. geeft 't ook als fries.
47. s c h a l . coleus, testis. - Ofri.: Nauta skal, Holth. skall, en samenst.: skallsine,
skallslêk. Zie F.W. Schallebijter en K. Schalbijter, waarbij een noot v.v. Hasselt.
48. s c h a n t s e , s c h e n t s e . j. m u t s a e r d . - Nfri. skâns, takkebos. en samenst.
Zie over de afl. F.W.i.v. schans, en V. Wdb.: in oostelike dial. 't Woord is ws.
uit md. W +; Ko +. K. neemt 't gebied weer te eng.
49. s c h e u c k e . scortum, meretrix. - K. schuecke zonder opm. Nfri. skeuk: iem.,
die scheukt, zich scheukt, ook schooier, bedelaar en ontuchtig vrouwspersoon
(Fri Wdb.). V. Mar. v. Nieum. 9. 176. ook i.v. schocke mnd. schoke, schuke. J
-. P. +. Wdb. ws. geen afl. van scheuken; versch. pl. Coster, Hooft, Bredero,
1)
v.d. Venne. Zeer ws. wel noordelik woord, doch niet alleen fri. .
50. s l o p e . j. s l o w y n e (lees f l o w i j n e V.). - nfri. sloop. F.W. reeds mnl. noordh.
de

15

eeuw V. rekeningen der test. v. Jac. v.B. Grens dus te eng.

51. s o e p e n . j. b o t e r m e l c k . - Nfri sûpe = karnemelk. t.L. zoepm. V. Wvl. Antw.
Zaanl. zuipen. In de aangeh. plaatsen ruimer bet. Ko. + b). wat men drinkt b.v.
Buttermilch.
52. s t i c k e l . j. p r i c k e l . aculeus, stimulus. - Nfri. stikel, distel en andere bet. ook
G.J.V.: wapen met een scherpe punt: Stadr. v. Gr. en Leid. Keurb. Wat K.
bedoelt is niet duidelik, bij stekel, staeckel geeft hij dezelfde lat. omschrijving.
P +.
53. s t i p p e . offa panis: panis uri intinctus. - Nfri. wel stip = saus. Onder offa panis
verst. K. ws. broodsoep, fri. weake

1)

Zie nu ook Ts. LIII, 126, (corr. noot).
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bolle vgl. K. soppe. panis è iure, etc. t.L. stip, saus. Draaijer idem. Ko. + id. De
bet. die K. geeft lijkt mogelik.
54. s t o b b e . j. s t r o b b e , s t r o n k . - Nfri. stobbe. V. vooral oostmnl. O. Marker.
Kl. v. Diepenv. P +. Draaijer +, Gallée +, t.L. +, Ko. stubbe. K.'s grens weer te
eng.
55. s t o u w e n . compescere, cogere, coercere. - Nfri. stouwe: stuwen, in een schip
pakken, ook opstuwen v. 't water. V.i.v. 4) tot staan of stilstand brengen, stuiten,
tegenhouden. Teuth. Van water een pl. O. Vaderl. R. 4. 181. 7. 't Woord komt
ook elders voor.
56. s u y d e . plantago marina. - Dod. Kruidtboek: Zeewegbree oft Zuyde der Vriesen
is een soorte van de Gemeyne wegebree die wij hier voren beschreven hebben.
K. verm. aan Dod. ontleend. Bij Löfstedt: Die Nordfries. Mundart des dorfes
Ockholm und der Halligen. I p. 33 sude: ‘die Blätter der Meerstrand wegerich’
op de Halligen, en in een noot: ‘Diese werden gekocht und als gemüse
verwendet’. Fôhr südj, Sylt süd, Holst. süd. - Ws. verwant met sodde, sodze,
zudde, soedse (rusch). Zie voor deze woorden Junius, Kiliaan en Boekenoogen.
57. s w e t t e n . attingere limites agri, conterminum sive confinum esse. - Ofri.
swethe, subst. Nfri. swette, swetten vb. t.L. +. V. Landr. v. Dr. P +. Sch. u.L. +.
58. t e p p e n . j. t e e s e n . carpere, vellere. - Nfri. teppe: raepteppe, flaechsteppe,
oan 't hier teppe. V. +. t.L. tep, tepṃ (Westerkw.).
59. t o e s l a g h . j. t o e m a e t e . mantissa. - Nfri. taslach, ook tawicht, tamiette. V.
-. J. geeft dit niet, wel: toemate, toewerp, toeghifte, toeware.
60. t r o o s t e l b i e r . convivium funebre. - treastel-, leedbier Fri. Volksalm. 1884,
115 d.i. bier dat op begr. geschonken werd. 't Is niet duidelik of 't ook 't
begrafenismaal kon betekenen. Wel kon leed dat. Van Hasselt geeft een plaats
uit n.o. teksten. P +, V. stadr. v. Gron. Ko + tröstelbêr. K. geeft dus een
verbrabantste vorm.
61. t w e e n t e r d i e r , t w i n t e r d i e r . animal bimum. Nfri. twinter. t.L. +.
Boekenoogen +. V -.
62. w a e r m e s a n t e , zie iaute.
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62a. v l i e t e n . tollere pinguedinem supernatantem. - Zie vlieten, vloten bij holl. sax.
fris.
63. w o r l d . j. w e r e l d . mundus. - Ook ang. Ofri. komt warld voor. Een vorm world
is ook mogelik. Kil. zou ook bedoeld kunnen hebben alleen de eng. vorm te
geven, maar dan zou hij, indien hij wist dat de fri. afweek ook die gegeven
hebben. Zie ook K.'s art. wereld, aan 't slot waarvan hij worldt als fris. en world
als ang. noemt. Hij geeft zoveel versch. vormen bij een woord. Nfri. is wrâld.

B. Woorden die door gebrek aan gegevens moeilik in te delen zijn.
64. B e w i s t . certus. - Ofri. -. H. wel bewissen, waarvan dit woord 't verl. dw. kan
zijn, volgens 't Wdb. V. één plaats met bewissen uit de Warfsconstit. Sch. u.L.:
bewissenen: Sicherheit geben. L.B. bewissen. P. bewist sijn. F.W. noemt bewist
i.v. bewust oudnbd. en zegt dat 't ook oudnnl. voorkomt, maar geeft geen
plaatsen.
1)
Voor 't fri. ontbreken de bewijzen.
65. b i j s l a c h . j. s t o e p e . exedra. - Ofri. -, H. -. V. bislach: al wat aan een gebouw
wordt gebracht, stoepen, luifels e.d.g.
P. byslach oft veurberdt. Dit heeft K. ook, maar daarna apart bovengen. art.
Ko -. t.L. -. W.: nebenbau. Sch. u.L.: eine feste steinerne bank vor dem Hause.
K. verstaat onder stoepe, dat hij holl. sicamb. noemt, exedra, sedile pro foribus,
sedile vestibuli. J.: stoepen, banxkens Ko. -.
Voor 't fri. geen bewijzen. Ws. heeft K. 't uit 't oostfries d.w.z. nederd.
66. h o r c k e n . contrahere membra ut calefiant. - Ofri -; Nfri. -. Harcken, horcken
j. hucken, inclinare se, noemt K. holl. W. hurken: 1. brüten, 2. wärmen. 3. sich
wärmen. Geen gegevens.

1)

Ik vond na 't opstellen van dit artikel in de niet-friese Oork. van het St. Anth. Gasth. II, 664:
opdat zij versekert ende b e w i s t sullen wesen.... De conclusie moet dus gewijzigd worden.
(corr.-noot).
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67. k n o e f . spiculum obtusum aut abruptum. - Nfri. -. V. -. P. +. J. -. Ko +. W. +.
In 't fri. wel knuffel: groot onbehouwen stuk. t.L. -, Sch. u. Lu -. Is verm. nederd.
68. k n o s e n . quassare, frangere. - Geen voldoende bewijspl. met ō. 't Nfr. -.
69. l u g g h e n . ignave et segniter agere.
70. l u g g h e r i g h , l u c k . ignavus, segnis. luck noemt K. germ. sax. sic. j.
luggherigh.
Ofri. lug; nfri. G.J. log, logge. P. +. Ko. lug.
Teuth. luggich. Mnd. luggich. Zie ook F.W.i.v. log. V. geen bewijspl. buiten de
woordenb. Verm. mnd. maar 't adj. kwam in fri. streken voor.
71. m o e s . j. m o e t e . segmen salmonis. - K. noemt 't fris.; moete, moes holl. Ofri.
môs = moes, eten ms. 't zelfde woord volgens Wdb. Nfri. -. Verdam: moot niet
opgetekend in 't mnl. moes in 't Stadr. v. Kampen. Rek. biss. van Utr. P +.
De pl. bij V. wijzen naar 't saksies.
J. een snee oft moete. Hier heeft K. moete dus kunnen vinden. Moat is nfri;
volgens F.W. een ander woord.
72. p l u c k v o g h e l . parasitus, alienis inhians patinis: in famis propter rapacitatem
et impudentiam. - Nfri. -. 't Woord is geen fries, K. zou 't verbrabantst kunnen
hebben. 't Komt bij P. voor. Wdb. geeft twee voorb. als titel en noemt Halma.
73. p o t v l e e s c h . j. h u t s p o t . P. +; Nfri. potfûgel: big, speenvarkentje. t.L.:
potvogel, kip of eend, of klein stuk slachtvee.
Geen bewijs.
74. s a r c k . cisterna. - Ofri. serk, nfri. sark, serk = zerksteen. V. sarc III. Het een
of ander steenen of ijzeren voorwerp om een vloeistof, vooral water in te doen.
Ook regenbak. Teuth. Mhd. sarc = badkuip. Ook in Beiersche tongv. Noordfri.
serk = hemd. Geen pl. in 't fries. voor K.'s betekenis.
75. s t e m p e n . j. s t a m p e n . tundere - Nfri. stimpe, ook stampe. F.W. mnd.
stempen; mnl. oudmnl. stempen V. zet achter fris. een vraagteken.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

230
76. s t o m p e r . homo obtusus etc. s t o m p e r i j e . ignavia et abusus. Nfri. stimper
nu stumper. V. achter fris. een? Brab. Y. Nat. Bl. M. Loop. P +. Geen bew. voor
't fri., wel daarbuiten.
77. s t u b b e n . verrere, pulverem discutere, aranearum telas tollere: et ornare,
accommodare. - Ofri -: Nfri -. P +. Ko. stübben, stäuben Wdb. stoffen (en ragen),
vegen. Nog in Z. Limb. en Gron. (Molema) (ook bij t.L.) De bet. ornare,
accomodare kan uit bovengen. zijn voortgekomen. W: stübbe. staub, stübben,
wegjagen. Voor 't fri. geen bewijzen.
78. s w e k e n . j. s w i j c k e n . in firmare, labefactare, deficere. - ofri. swîka, nfri.
beswykje. P +. Geen bew. voor de ē-vorm.
79. t a s s c h e . appendix domus - Nfri. wel: in tas fen in faem.: In Wdb. i.v. tas II:
in Z.H., Zeel. en een deel van Zd. Ned. afgeschutte ruimte in schuren, enz.
ook wel de gehele korenschuur.
V. zegt: nog heden is tas vooral in N.H. de naam van een in bep. vorm
gebouwde boerderij met stallen onder hetz. dak. Gallée -; Draaijer -; t.L. -.
80. t u d d e r . j. t u y e r . - Nauta (ofri.) tiâder, nfri tsjur, tsjûr, tsjoar. Ook 't vb.: tsjûrje,
tsjoarje. V. tuder. Geen znd. bronnen; tuyer ook niet, maar wel in de zuidned.
b

dial. later. P. tuyer off tudder Oostfri. Cad. M. 51 tuddern. t.L. tuur, t ren vb.
Gallée t r. Draaijer t ren vb. W. tüderhault (paal) en türpal. - De vorm zonder
d zal in K.'s tijd ook al fri. geweest zijn. Wellicht dus weer oostfri = nederd. Zie
ook F.W.i.v. tui.
81. v e y n , v e y n t . rusti cus, operarius, agricola et adolescens etc. - Nfri. in tal v.
betekenissen: jongeling, vrijer, knecht. K. heeft ook vent. j. veyn zonder opm.
wat echter niet zeggen wil dat vent algemener is. K. vergeet(?) vaak bij de
woorden die hij reeds behandeld heeft, de localisering te herhalen. Toch kan
de bedoeling ook zijn, dat inderdaad vent alg. is. In de niet-friese Oork. v. St.
Anth. G.o.a. dl. I p. 387 komt feindt als knecht voor. V. twijfelt aan de juistheid
van de localisering. 't Komt ook in Trou moet blycken voor. P +. Gallée +. t.L.
+. Ko +.
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C. Woorden die niet fries zijn.
82. d r e c k t o r r e . scarabeus. - Wdb. i.v. drektor: Berkhey N.H. Drek is geen fri.
83. e y l o o f . j. e y c k l o o f . hedera. - Nfri. klimmerbeam. J. eecloff 169b, V. +. Ko.
ilof, eilof. t.L. aailoof. L.B. eilôf (Köln. Bib.). Geen fries, wel nederd., maar ook
holl. en zuidned., zie ook 't Wdb. Junius is hier geen bewijs voor 't holl., omdat
K. blijkbaar de vorm zonder k bedoelt. 't Wdb. noemt o.a. Berkhey.
84. g a d d e . j. w y t i n g h . apua. P. gade vide wytingh. 't Woord komt voor in
Charterboek II 570 (1530) ‘een kynthyen gadden’. Alleen gevonden in L.B.
gadde. Fisch der gattung gades, Schellfisch (n. algemeen). Het is dus wel in
noord. streken bekend geweest. De geslachtsnaam in 't lat. is gadus. In 't fra.
bestaat gade, volgens Hatzfeld et Darmesteter: emprunté du grec γαδος (pas
in 1788 opgetekend in Encycl. Méth.).
85. g r o u w e n e n d e s n a u w e n . intonare, verbis protelare. - Nfri. grauwe en
snauwe. 't Lijkt me echter ongemotiveerd deze uitdrukking spec. fri. te noemen.
86. g r u y t e , g r u t e . j. h e f f e , d r o e s e m . - Niet meer nfri., maar zal wel bestaan
hebben. Ook Theuthon. ophoeven of gruyt. Zie F.W.i.v. gort. Geen reden dit
fri. te noemen.
87. h a n d -g h e -b e e r . exercitatio, occupatio. - Nfri -. 't Prefix ghe- maakt 't
verdacht voor 't fri. Bij Hooft en Coster (zie Oudemans) komt hantgebaar voor.
Wdb.: bij Plantijn, waaruit K. 't ws. ontleende.
88. h a n d p e n n i n c k . arrabo, arra. - Hoeft niet spec. fris. genoemd te worden.
89. h e n d e . prope et vicinus, a, um. - Ofri. hend. Nfri. hein, ook hinne, hyn.
Ook holl. V. Hild. Oudste keur v.D., K.v. Br.
F.W. heinde. Hoeft niet spec. fri. genoemd te worden.
90. k a m e r l o o g h e . j. p i s s e . lotium. - Nfri. -; V. -; Wdb. geeft een plaats van
A. Bijns. P. +. Sch. u.L. +. Niet fries, ws. door K. gehoord uit oostfriesland.
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91. k l e y e n . j. k r e t s e n . unguibus scalpere. - Een nederd. woord. Zie Grimm,
Ko., W., en Sch. u.L.K. heeft 't verm. uit oostfriesl. Klei = Klauw, zie Grimm.
92. k l i j e . j. k l e y e . semele. Maar k l e y e , k l i j e . ger. sax. sicamb. fris. Zie aldaar.
93. k l i c k . verber, ictus, tax: colaphus, alapa. - Hier komen tal v. bet. van voor in
't fri., holl., gron., nederd. (Ko.). Hoeft m.i. niet speciaal fri. genoemd te worden.
94. k n o e f l o o c k 1) j. k n o o p l o o c k allium. - t.L. knoefloof, Sch. u.L. knûflok;
Westfaals en elders, in nederd. streken. Ko +. W. +. Gallée: knoflook.
95. k n o o p n a d e l . j. s p e l l e acicula. - P. +. W.: knôpnatel. Sch. u. Lu. knôpnadel.
96. k o l d e -s c h a a l . fris. Emden. j. k o u d b i e r e n -b r o o d . - Nederd.
97. l o c h e n e . flamma, flammula. - Ofri. loga, nfri. lôge. Loechene noemt K. vet.
sic. Deze plaatsbep. lijkt me juister als van lochene. Lochene is nederd. P.
lochene. t.L. lôgm. Sch. u.L. lochene, logene, loche.
98. o n s u e n . informis, squalidus. - In 't nfri. bestaat unsjoch een nieuwe vorming,
onsuen is de nederd. vorm, 't oudfries heeft -siune.
t.L. heeft onsjoch (Hogeland en W.k.) en onzuun. Gallée onzün. Sch. u.L.
onsune. W. +. Ko +. P. +. V. geen plaatsen.
99. o n t o m i g h . j. o n l e d i g h . occupatus. - P. ontomich. Anders niet gevonden.
Zie tomigh.
100. o o r v i j g h e . j. o o r b a n d . alapa. - V. -; Ko. ôrfîge. Wdb. oorvijg ouder dan
oorveeg. Oor is geen fri.
101. p e c k d r a e d . j. b o r s t e l d r a e d . - Nfri. piktrie. Ko. pikdrât. W. pekedrât.
102. p i p s e . j. s n o t . pituita, mucus, p i p s i g h . valetudinarius etc. - Is nu alg. ned.
zie Wdb., ook F.W.W. geeft 'n plaats uit 1580 waar 't reeds influenza bet.

1)

Van Hasselt's uitgave geeft dit woord als fland., maar 't Etym. v. 1599 als fris.
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103. p o l t e r g h e e s t . genius malus homini insidians. - Ko. pultern uit hd. W.
pülterken: gespenst. t.L. poltern met versch. bet. Uit hd. in 't nd. overgenomen.
104. r i n s e n . j. h e m m e n . - V.: een uit 't nederr. opget. woord: rochelen. Teuth.
Zie Verdenius T.v.T. en L. 42, p. 132 hem reinsen.
105. r o e b e . j. r o e p e . - V. roebe: nederr. (d.i. mfrank) vorm van roeve. Teuth. Ko
röve, röfe. Gron. t.L. ruif (hollandse ruifn.) Graafsch. röve. Dod. vermeldt 't niet.
106. r o s d o m p . j. r o e r d o m p . ardea stellaris. - Nfri. reiddomp. Gallée roosdom
F.W. laatmnl. roesdom, roesdommel, om Kampen, rôzndomp, achterh. roosdom.
t.L. raidomp. Ko. rordump.
107. s t o c k -l e g g i n g h e . j. h a l m g o e d i n g h e . infestucatio. - V. stockleggen:
R.v. Drente, Etst. v. Dr. Pro Excol. stock = steel = halm. t.L. stokleggersbraif 't
Woord is meer in saks. streken als in friese in gebruik geweest. Het is in 't ofri.
niet opgetekend, hoewel deze soort litt. goed vertegenwoordigd is. Gron. rekent
K. tot Friesland.
108. t o m i g h . otisous, vacans. - P +; Draaijer tömig. Molema +. Ko +. Nederd.
109. t r a m e . j. s p o r t e . climacter, gradus scalae. - Nfri. trime. V. trame. mhd.
trame, mnd. trame. Plaatsen Serv. leg. (Limburg.), bet. balk, lat; Inv. v. Br. Hs.
Leeuw.: onderlaag, onderstel.
De Bo traam, Loquela id. Boekenoogen triem, Schuermans treem. t.L. triem
(w. Westerkw.) Ko. trame, trâm en trime, trîm.
110. u l c k , u l l i c k . j. v i s s e . ictis. u l l i n c k sic. j. u l c k . - Nfri. mird P +, bovendien
meerte, dit is 't fri. mird. In 't fri. ulk onbekend wel Gallée, Draaijer, Ko.: ulk, ülk,
ülke. t.L. alleen in: stinken as 'n ulk. W. üllerck. Nederd.
111. v e r s p i l l e n , v e r s p i l d e n . j. v e r q u i s t e n . - Nfri. - V.: Eng. hss. Br. m.h.
kwart v. Zutfen, id Veluwe; P +, Ko +.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

234

Spillen, spilden heet bij K. vetus. Holl. Voor spillen is dit onjuist. Voor verspillen
geen fri. bew.
112. v l a e c k . j. h o r d e . Ofri -; Nfri -; V. vlake, mnd. vlake: Stadb. v. Gron. Overijs.
r. Ko. flake. W. fleke. De Bo: vlake. Zie F.W.i.v. vlak.
113. w r a n t . homo mussitator, litigator, altercator, morosus - P +. V. geen plaatsen.
Oostfri. wrante, wranten.
114. w r a n t e n . mussitare, litigare. - V. mnd. wranten. P +. oostfri. +.
115. w r a n t i g h . litigiosus, etc. - Nfri. wrantelich: verdrietelik, wrevelig. V. oostfri.
wranterig. Ws. ontleend aan mnd. Zie Löfstedt II, 193.

D. Woorden die onbekend zijn.
116. d e m s t i g h . j. d e e m s t e r . - Dit laatste woord noemt K. holl. fris. fland. Het
eerste heb ik nergens gevonden.
117. d r e i j g h b r o o d . panis vetus, unde minus perit aut in micas redigatur.
118. g h i f t e . scutella alta ex solido ligno excavato. - De begincons. maakt 't
onwaarschijnlik dat dit woord, dat ik niet teruggevonden heb, fri. zou zijn.
119. h a g g h e n . rixari. - P. +; Sch. u.L. haggen: sich zanken. W +. Misschien
verwant met hagje I bij F.W.?
120. h a n d s -w i j l e . vicissim. - Zie Wdb. i.v. handwijl Aanm.
121. i e t t e . tunica.
122. s o e b e . palla, muliebrie vestimentum. - P.: soebe oft vrouwentabbaert.
123. t o u w . j. w e r c k . stupa. - In deze bet. mij onbekend.
124. v o e t n a e g e l . j. m i n c k y z e r murex. - 't Fri. voor nagel is neil. In deze vorm
kan 't woord dus niet fri. geweest zijn. Ik heb 't ook niet aangetroffen.

***
Samenvattend zien we dat van de 124 woorden die Kil. als fris. heeft vermeld 64
inderdaad fries zijn, hoewel dikwijls in niet-friese vorm opgegeven; vele er van komen
ook buiten
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't friese taalgebied voor; 17 (no. 65 t/m 81) waren moeilik in te delen, deze zijn voor
't merendeel nederduits, evenals de overige 34 (no. 82 t/m 115). De no. 116 t/m
124 zijn alleen door de vermelding door K. of P. bekend. Voor ongeveer de helft
zijn dus Kil.'s opgaven, met de nodige restricties, betrouwbaar. Stelt men zich op 't
standpunt van Kil. en verstaat men onder ‘fris.’: in friese streken in gebruik, dan
wordt de verhouding veel gunstiger.
A l f e n a/d R i j n .
K. FOKKEMA.
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‘Op de eerste plaats’
1)

In zijn suggestief artikel over ‘Romaanse invloed door Zuidnederlandse bemiddeling’
had dr. C.B. van Haeringen geschreven dat de uitdrukking in de eerste plaats, naast
het door Katholieken gebruikte op de eerste plaats, ‘een navolging van fr. en premier
lieu schijnt te zijn, al kan ook het voorbeeld van in (de) plaats van hebben
2)
meegewerkt’. Onlangs. heeft Prof. Gerlach Royen zijn instemming met deze
hypothese betuigd, en hij schijnt niet ongeneigd haar, door middel van een ‘gallicisties
in’, uit te strekken tot andere uitdrukkingen waarin op en in naast elkander worden
gebruikt; vragenderwijs noemt hij in ‘sekundair-uitheems’ en op ‘primairinheems’;
tot besluit van zijn artikel geeft hij een lijst van verbindingen waarin, aan Nederl. op,
in het Frans dans, à of en beantwoordt.
Zowel tegen van Haeringen's onderstelling als tegen de uitbreiding die P. Royen
eraan heeft gegeven, heb ik bezwaar. Indien men speciaal voor in de eerste plaats
Franse invloed zou willen aannemen, dan zou men tussen twee mogelijkheden
moeten kiezen: òf deze uitdrukking is een direkte vertaling van en premier lieu, maar
dat zou wel zeer verwonderlijk zijn waar het gaat om een gedachte-complex dat
3)
niet bepaald Frans is en waarnaast trouwens de echt-Nederlandse zegswijze op
de eerste plaats bestaat; òf het betreft de wijziging

1)
2)
3)

De Nieuwe Taalgids, XXVIII, 111.
Ibidem, XXIX, 22.
Een geheel ander geval is de vertaling van groepen als met gesloten deuren, overgaan tot
de orde van de dag, die tot een uit Frankrijk hier gekomen vergaderingsorganisatie behoren.
Letterlijke vertalingen, als invloed, enz., vindt men in oorspronkelijk ‘geleerde’ substantiva,
niet in uitdrukkingen die tot de dagelijkse omgangstaal behoren, Men lette er trouwens op
dat, indien in de eerste plaats een vertaling van en premier lieu was, het lidwoord zou
ontbreken; vergelijk in eerste instantie.
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van een voorzetsel naar het model van een Franse uitdrukking, maar indien deze
aanpassing misschien zou kunnen voorkomen in de taal van mensen voor wie,
zoals in België, zowel het Frans als het Nederlands levende spraak is, in het Noorden
pleit niets vóór zulk een verwisseling. En dat wij Noord-Nederlanders in de eerste
plaats van onze Zuidelijke naburen zouden hebben overgenomen, is, dunkt mij,
onwaarschijnlijk om deze reden dat die uitdrukking in het geheel niet specifiek
Vlaams is. Maar ook al had men het recht in de eerste plaats als een ontlening te
beschouwen, hoe ver zijn wij dan nog af van een ‘uitheems-in’ bij de reeks van
verbindingen door P. Royen opgesomd, die met het Frans niets te maken hebben
en die toch niet alle uit het Vlaams kunnen zijn overgenomen; van zulk een wijde
werking van het Belgische Nederlands op het onze is mij altans niets bekend, en
dr. Van Haeringen, blijkens het slot van zijn vermeld artikel, zal het ook wel met de
generalisatie van zijn onderstelling oneens zijn.
Trouwens, de vraag waarop het aankomt is: of in in de uitdrukking in de eerste
plaats al of niet idiomatisch-Nederlands is. Ik geloof van wel.
In het Noord-Nederlands van onze dagen worden in en op vóór dezelfde of
zinverwante substantiva gebruikt, en zij vertonen dan, voor zover zij, niet ‘de
beweging naar’, maar ‘de rust op’ aanduiden, de volgende verschillen van betekenis:
1)
1. Van plaats. a. ‘Bovenop - binnen’: op een stoel - in een fauteuil , op aarde - in
de hemel (die wij van onderen zien), op zijn bed - in zijn bed (vergelijk hieronder op
bed), op het hoofd slaan - een gat in zijn hoofd vallen, op de wagen - in de auto, op
de deur - in het slot (zie beneden op slot), op de Middellandse Zee rondvaren - in
de Middellandse Zee overviel ons een storm (namelijk ‘binnen het gebied van de
Middel-

1)

Ten onrechte ziet de Vreese (Gallicismen, p. 582) in in den stoel der waarheid een gallicisme;
stoel heeft hier de betekenis van ‘gestoelte’.
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1)

landse Zee’) , op Frans gebied - in (d.i. ‘binnen’) Frankrijk. Hierbij behoren, met
figuurlijke betekenis: op zijn gemak, op water en brood. b. ‘Hoger - lager’: op de
2)
zolder - in de keuken , op bergen - in dalen. Hierbij behoren: op de kade, op de
3)
oever, Bergen op Zoom. c. ‘Open ruimte - besloten ruimte’ : op de Zoeterwoudse
Singel, op de Laarderweg wonen - in de Havenstraat wonen, op een buiten - in een
huis, op een dorp - in de stad wonen, op de Plaats (in den Haag), op het Plein - in
de Veenestraat wonen, op het veld, land - in de tuin (oorspr. ‘omheining’).
2. Van tijd. ‘Tijdstip waarop - duur waarbinnen’: op de minuut - in een minuut, op
die dag kwam hij - in één dag was hij gereed, op dit tijdstip - in dit tijdvak. Een
biezondere plaats nemen in uitdrukkingen als op de wandeling, op de vergadering,
op een partij, op de tocht, op reis, op zijn vlucht, op de jacht, waarin de betekenissen
van ‘tijdstip’ en ‘duur’ dooreenlopen. Vergelijk: op reis kreeg hij een ongeluk - op
reis droeg hij wollen klederen, op de vergadering nam hij opeens het woord - op de
vergadering mag niet worden gerookt, op zijn vlucht werd hij gedood - op zijn vlucht
4)
was hij vergezeld door zijn zoon .
In de oude taal was de scheiding tussen in en op minder scherp: het
Middelnederlands, zowel in Hollandse als Vlaamse teksten, kent in met de betekenis
van ‘bovenop, op een hogere plaats, in een open ruimte’ en van ‘tijdstip waarop’,
terwijl op voor ‘binnen’ wordt gebruikt; voorbeelden geeft Verdam's Woordenboek:

1)

2)

3)
4)

Vergelijk Ned. Woordenboek, X, 21: ‘In Australië, en in alle eilanden die in den Oceaan
verspreid liggen’ (Geel). Is het tweede in hier door attractie van het voorafgaande in te
verklaren, of is de betekenis ook hier ‘binnen het gebied’?
Het Ned. Wk. (X, 251) ziet in op een kamer de aanduiding van een hoger gelegen vertrek.
Mij persoonlijk is de onderscheiding tussen op zijn kamer (wanneer die op een hogere
verdieping ligt) en in zijn kamer (gelijkvloers) evenmin vreemd, maar bij navraag bleek mij
dat anderen dit verschil niet gevoelen.
Zie P. Kruitwagen, bij Gerlach Royen, l.l., p. 24.
Niet te verwarren met op de vlucht slaan, waar op een beweging uitdrukt.
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1)

1. a. in der eerden (‘op de aarde’), in ene columne , in 't hoofd slaan, in water en
brood, in sijn gemac; nog bij Bredero in een stoep; b. in 't oever; c. in den weghe,
in weghe en op zee, in een plein, in der plaetse (naast op die plaetse).
2. in Paeschdage (naast opten Paeschdach), in den derden daghe, in Zondage
(naast opten Saterdach vóór Paschen), in die tocht, in der jacht, upt ander jaar
(naast in t selve jaar), op een winter.
De moderne taal heeft dus een engere keus gedaan. Toch wordt ook daar op voor
in, en omgekeerd, gebezigd in uitdrukkingen waarin de zuiver locale betekenis wijkt
voor een andere. Wij onderscheiden de volgende gevallen:
α. In verbinding met een woord voor een recipiënt of vaartuig (vergelijk het artikel
van P. Royen) wordt dit woord na op meer soort- dan voorwerpsnaam en wordt dan
ook meestal zonder lidwoord gebruikt: op kruiken, flessen (manier van aftappen) in kruiken, flessen (waarin het vocht wordt bewaard), op fust - in vaten, hij heeft geld
op zak - geld in zijn zak, hij ligt op bed (is moe of ziek) - hij ligt in zijn bed, op slot
(gesloten) - in het slot, vaak op de trein zitten (reizen) - in de trein lees ik graag, op
stal (niet in de weide') - in de stal.
β. In verbinding met een ‘ruimte’ wijst op minder op de localiteit zelf dan op hetgeen
waarvoor zij dient of wat er geschiedt: werken op de Bibliotheek - in de Bibliotheek
rondlopen, hij is op een kantoor - de hele dag in een kantoor zitten, op het stadhuis
2)
vergaderen - in het stadhuis zijn veel kamers, hij is al op school (reeds oud genoeg
om te leeren), op school bij mijnheer X (die hem onderwijs geeft) - in de school staan
veel bloemen, op straat (‘hij is altijd op straat’, ‘op straat

1)
2)

Verdam tekent hierbij aan dat de voorbeelden te talrijk zijn om te denken aan navolging van
het Latijn, al is die, bijvoorbeeld bij in 't cruce, niet onmogelijk.
Het is onnodig hierbij aan het beklimmen van de stoep van het stadhuis te denken.
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spelen’, dus ongeveer ‘niet in huis’) - in de straat (hier is sprake van een bepaalde
straat).
γ. Het verflauwen van de locale betekenis vertoont in tegenover op in de volgende
uitdrukkingen: op de plaats rust, op zijn plaats blijven - in zijn plaats (waar plaats
1)
de betekenis ‘plek’ heeft verloren) , op de weg - iemand in de weg staan (d.i. ‘op
2)
iemands weg staan’, ‘hinderen’) .
Wij zijn hiermede aangeland bij de uitdrukking waaraan deze bladzijden zijn
gewijd. Dat in de eerste plaats niet minder dan op de eerste plaats bij ons inheems
is, blijkt uit het voorkomen van in, met de betekenis ‘bovenop’, in het hierboven
reeds aangehaalde in der eerden, ‘op de aarde’, uit een Middeleeuwse
Noord-Nederlandse tekst; wij zullen straks zien dat het Engels, voor plaats en weg,
evenwijdig met het Nederlands gaat. In de bovengenoemde drie rubrieken berust
het gebruik van op en in op het onbewust streven naar schakering der gedachte;
de taal heeft deze verkregen door twee voorzetsels die oorspronkelijk dezelfde
betekenis hadden, te differenciëren. De vraag hoe het komt dat de Katholieken ten
onzent bij voorkeur op de eerste plaats zeggen, in plaats van in de eerste plaats,
moet, dunkt mij, aldus worden beantwoord: omdat zij het Zuidnederlands taalgebruik
volgen. Inderdaad vertoont de taal van Noord-Brabant en Vlaanderen met die van
het Noorden enig verschil in het gebruik van in en op, ten gunste van op:
Van plaats: op de vijver (Ned. Wk.), op gewijde aarde begraven (Royen); op de
klas, op de prochie van Wormhout (Jacobs, Het Westvlaamsch, p. 248), op het
Departement van de Leye (ibidem).
Van tijd: op zes jaren, op een oogwenk, op een ommezien, op korte tijd, op drie
kwartier (deze alle Ned. Wk.). Daarnaast in heter daad, in (of op) mijnen auwen dag
(Teirlinck, Zuid-Oostvlaamsch Idioticon, i.v. op).

1)
2)

Vergelijk: iemands plaats bezetten en iemands plaats innemen.
Het is de vraag of in top hierbij behoort of wel oorspronkelijk de beweging uitdrukt, de vlag in
top hijsen.
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1)

Men ziet dat het Zuidnederlands een voorkeur voor op aan den dag legt , die
waarschijnlijk maakt dat bij de keuze tussen op de eerste plaats en in de eerste
plaats, in Brabant zowel als in Vlaanderen, de eerste zegswijze een voorsprong
had. Het gaat hier niet om een uitsluiting van een ervan; beide blijven mogelijk; zo
zien wij dat, naast het Zuidnederlands op gewijde aarde, ook wij op het kerkhof
zeggen; het betreft hier alleen de, in het Noorden en Zuiden, niet altijd
overeen-stemmende voorliefde voor een van beide.
Het Engels vertoont, zoals wij reeds zeiden, bij de woorden voor weg en plaats
eenzelfde parallelisme van voorzetsels als het Nederlands: the right man in the right
place, keep one in his place, in place of (naast instead of) - on the spot; in the way
(‘obstructing’, Pocket Oxford Dict.) - on the way (‘travelling to a place’). Als men
bedenkt dat het Engels, daar waar way de overdrachtelijke betekenis van ‘wijze’
heeft, altijd in gebruikt (it is not in my way, in some way), dan ligt het vermoeden
voor de hand dat, ook hier, bij in the way, in his place, het gebruik van in voor on in
verband staat met een overgang van betekenis waardoor het begrip van ‘plek waarop’
verflauwt. Inderdaad geven, zowel in the way als in de weg staan, zowel in his place
als in de eerste plaats aan way en place, weg en plaats een andere betekenis dan
on the way en op zijn plaats blijven.
Natuurlijk berust deze overeenstemming tussen het Engels en het Nederlands
niet op navolging; wij hebben hier te doen met een uiting van de West-Europese
geest, een dier treffende overeenkomstige verschijnselen in de syntaxis van Frans,
Duits, Engels en Nederlands, die in elk dier talen voorkomen zonder dat aan ontlening
valt te denken. In dit licht moeten wij dan ook de parallelismen bezien die het Frans
met het Nederlands vertoont in het gebruik van dans (en, à) en sur. Terwijl in het
algemeen sur ‘bovenop’, en dans ‘binnen’ betekent,

1)

Vergelijk ook: denken op, op de rechte kant.
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wisselen ook deze voorzetsels op analoge wijze met elkander als dat bij ons en in
het Engels het geval is. Zo kent de vroegere taal en in de zin van ‘bovenop’: en
l'escu l'emporte; nog tegenwoordig casque en têete, un portrait en pied, en bicyclette
(naar en voiture?), une rente en et sur les maisons assise. Met lieu, place: sur les
lieux (plaatselijk), maar en son lieu et place, à sa place, en premier lieu; met chemin,
route: il est toujours sur les chemins - dans un chemin montant et sablonneux six
forts chevaux tiraient un coche (waar dans eerder de lange duur van de weg uitdrukt).
Sur in de zin van ‘binnenin’ vindt men in de gemeenzame taal: Je ne l'ai jamais vu
sur une voiture (nl. een auto, Tr. Bernard, Veillées du chauffeur, p. 16), en in avoir
sur soi naast avoir dans sa poche hebben wij een geval als hierboven onder β, daar
ook hier de eerste uitdrukking een algemener karakter heeft. In sur le champ naast
il travaille dans son champ, is, evenals bij ons, de verandering van voorzetsel met
de overdrachtelijke betekenis in verband te brengen; want al kent het Frans het
onderscheid dat hierboven onder c voor het Nederlands is vastgesteld tussen een
gesloten en een open ruimte (sur la place, sur la route, sur la plage naast dans la
rue), toch is het begrip ‘open ruimte’ er minder uitgebreid dan bij ons (dans un village,
à la campagne, dans les champs, dans sa villa).
J.J. SALVERDA DE GRAVE.
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Mhl. duse
Het Mnl. Wdb., II, kol. 474, noemt een woord duse, waarvan als enige bewijsplaats
wordt opgegeven een aanhaling uit de Prijskaart van de rederijkerskamer der stad
Hulst, de Transfiguratie, van 7 September 1483, door J.F. Willems afgedrukt in Belg.
Mus., IV, blz. 411-418. Dit citaat luidt:
‘Item zo wie commen zal tonsen spele ende feeste, die zal ghehouden
zijn, ten daghe van der lotinghe, ons over te ghevene eene wapene van
der plecken van daer zy gheseten zijn met harer duuse, omme te
hanghene ten taneele, enz.’ (blz. 416).
Willems wil dit duuse in verband brengen met het bij Kiliaan voorkomende duyse,
vetus, concubina, en leest met harer duuse als: met hun gezin, met al wat hun
aankleeft. Verdam acht deze verklaring onwaarschijnlijk: hij noemt het bij Lübben
voorkomende dûs, eigenl. de twee op de dobbelsteen, fig. de lagere standen der
maatschappij, het gemene volk, maar acht enig verband met dit woord eveneens
onwaarschijnlijk. Het Mnl. Handwdb. noemt alleen de bet. bijzit.
Sindsdien is dit raadselachtige woord nog op een tweede plaats voor de dag
gekomen, t.w. in Het recht der stad Reimerswaal, uitgegeven door R. Fruin (Oude
Vaderlandsche Rechtsbronnen) ('s-Gravenhage, 1905), waar op blz. 17 een der
art. uit de ambachtsbrief van baljuw, burgemeesters en schepenen van Reimerswaal
aan de rederijkerskamer alsvolgt luidt:
‘Item soe sal een yegelijc gildebroeder een paloer doen maken van
eenen tabbaert oft tghent, dat by den deken ende gezworen geordineert
wort, mitter duusen van der Gentyle’.
De oplossing is echter al heel eenvoudig, wanneer men i.p.v. duuse op beide
plaatsen divise leest, wat er dan ook ongetwijfeld zal staan. De bevestiging van
deze veronderstelling
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levert de ordonnantie voor de Middelburgse rederijkerskamer, die op dezelfde dag
als die voor de Reimerswaalse kamer, 9 Januari 1484, is uitgevaardigd, en er
bovendien nagenoeg woordelijk mee overeenstemt, en waar men op de bedoelde
plaats inderdaad leest: mitter divisen van der rol (Bronnen tot de geschiedenis van
Middelburg in den landsheerlijken tijd, uitgegeven door W.S. Unger, I (R.G.P., no.
54) ('s-Gravenhage, 1923), blz. 138). Dat althans bij vele kamers de gewoonte
bestond, het devies van het gilde op de pallore aan te brengen, blijkt o.a. nog uit de
volgende plaats uit de keure aan de kamer van Bergen op Zoom in 1478 (1479)
verleend:
‘Om vriendschap te toonen ende malkander te bewijzen, soe sal elck
gesel telken jaer laeten maeken eene nieuwe palluere metten devisen
dairop staende’ (Dietsche Warande, N.R., V, blz. 83),
waarop Dr. Willem de Vreese zo vriendelijk was, mijn aandacht te vestigen.
Amsterdam
P.J. MEERTENS

Maastrichtsch kreye
Maastrichtsch kreye ‘sintels’ werd Tijdschr. LIII 86 (noot) geidentificeerd met twe.
Kre.j ‘vleesch aan middenrif,’ middel-ndl. craye ‘middenrif’. Wat bevestigd wordt
door triest. moroña ‘Schlacke’, venet. maruňa ‘metaalslak’, piazz. matroṅ ‘maag’,
mutroṅ ‘nieren’ (R.E.W. 5406).
H.L. BEZOEN
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Complicaties bij het Nederlandse taalgeographisch onderzoek
(met vier kaartjes)
In de Zs. f. Deutschkunde, Jg. 1930, blz. 546-62 geeft Frings terloops ook een korte
karakteristiek van het Nederlandse taallandschap, die hij laat culmineren in de
woorden: ‘Die Isle de France ist die Provinz Holland, Paris Amsterdam’ (blz. 557).
Deze praegnante formulering (onlangs overgenomen door Bach in zijn handboek
‘Deutsche Mundartenforschung’, Heidelberg 1934) doet m.i. niet voldoende recht
wedervaren aan de specifiek-Nederlandse ontwikkeling, die, naar ik telkens weer
meen op te merken, inderdaad een geheel eigen karakter vertoont, dat men niet
maar zonder meer ‘Frans’ of ‘Duits’ kan noemen. Wel heb ook ik als belangrijk
kernpunt van Hollandse expansie Amsterdam menen te mogen beschouwen (al
zou ik het woord ‘Hollandsch’ in de titel van mijn boek niet door ‘Amsterdams’ willen
vervangen), maar Exp. blz. 41 is reeds op de mogelijke betekenis van Utrecht
gewezen. Het zijn vooral de opstellen van Van Haeringen in Tschr. XLVI geweest,
die mij opnieuw aan Utrecht hebben doen denken en die mij aanleiding gaven tot
de aarzelende vraag, of wellicht ook bij de keuze der oostelijke diminutief-vormen
de Utrechtse mode van invloed geweest kan zijn (Nd. Jb. 55 (1929), blz. 19 vv.).
Later moest ik mij weer afvragen, of het opmerkelijke feit, dat onze ‘Saksische’
1)
dialecten alleen een pronomen ons mèt nasaal kenden, niet aan Utrechtse invloed
te danken kon zijn (Borchling-Festschrift, blz. 348).
Zouden we dus bij het determineren van Hollandse taalexpansie in elk geval alles
moeten aftrekken, wat reeds vóór 1500 (om een rond getal te noemen) als ‘Utrechts’
oostwaarts

1)

En ook zelfs het op ‘kruising’ van Fries en Saksisch berustende, dubbel ‘Ingvaeoons’ belaste,
Groningse dialect.
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streefde, anderzijds schijnt het mij toe, dat de taalhegemonie van Amsterdam al
heel spoedig op Den Haag is overgegaan. Ik geef toe, dat deze laatste
veronderstelling meer steunt op algemene indrukken dan op taalgeographische
feiten. Het heeft mij nl. altijd als iets heel bizonders getroffen, dat de appreciatie van
het zuivere Amsterdams ten onzent zo gering is. A l s Amsterdamse afkomst aan
de spraak kenbaar is, dan is dat meestal door negatieve, algemeen als niet
beschaafd beschouwde, eigenaardigheden (foet, choed, sjeche, ei voor ee, ou voor
oo enz.). Van een Haags (desnoods ‘Haegs’) gekleurd ‘beschaafd’ zijn echter dunkt
mij wèl symptomen aan te wijzen. Enkele eigenaardigheden als de nivellering van
ó en ò (mossel, os) tot ò, of de r-umlaut in veur, deur (voor, door) schijnen onder
Haagse invloed in de beschaafde kringen, b.v. van Leiden en Haarlem sterke
vorderingen te maken. Of men soortgelijke A m s t e r d a m s e invloeden bij
b e s c h a a f d e Haarlemmers kan constateren, lijkt mij zeer twijfelachtig.
Zo moeten we dus voortdurend denken aan de mogelijkheid, dat in de loop der
tijden drie westelijke centra hun beschavingsgolven hebben uitgezonden: Utrecht,
Amsterdam, Den Haag.
Maar daarbij moeten we steeds weer rekening houden met de, nog altijd
onderschatte, invloed uit het zuiden. Deze invloed kon tot dusverre nog moeilijk
dialectgeographisch worden onderzocht, omdat hij ouder is. Eerst immers moeten
de jongere Hollandse, desnoods Utrechtse, isoglossen als zodanig worden
geïdentificeerd. Bij wat er dan aan lijnen over blijft moeten we een andere interpretatie
beproeven.
Als jonge isoglossen zal men geloof ik een groot aantal lijnen moeten beschouwen,
die van n o o r d n a a r z u i d dwars over de Veluwe en over het gehele oostelijk
van de IJsel gelegen gebied lopen (de grenzen b.v. van muus/moes, huus/hoes,
kopjen/köppien, eten/èten, goeje/goen, mien/mi-j (mij, Acc.), potten/pötte,
gebied-zonder-doe/gebied-mèt-doe). Maar bij alle lijnen die v a n w e s t n a a r
o o s t lopen, zal een dergelijke interpretatie falen.
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Rood is het gebied, waar (e)geuten (met eu of een daarmee verwante, door umlaut onstane,
vocaal) gezegd wordt.

Als typische vertegenwoordiger van deze laatste groep dient hier allereerst nog
1)
eens genoemd te worden de lijn Hilversum-Enschede , die het gebied van participia
mèt umlaut begrenst (de linie egeuten/(g)egoten dus). Het beloop van deze isoglosse
is haast klassiek te noemen. Alles past bij de veronderstelling van opdringende
zuidelijke invloed. Het armtierig uitlopertje mèt umlaut langs de Zuiderzeekust naar
het Gooi, dat zich uitstrekt over drie provinciën, zal niet aan oostelijke expansie
kunnen worden toegeschreven. Men is onwillekeurig geneigd, de isoglosse door te
trekken naar de Noordzeekust, waarbij dan plaats is voor

1)

Vgl. N.T. XXVI, blz. 257. Ik schreef daar: ‘Welke doctorandus onderzoekt de route
Hilversum-Enschede nu eens naar links en naar rechts op zijn participia en praeterita?’ Kort
daarop meldde zich een doctoranda aan, Mej. A.R. Hol, die spoedig op dit thema hoopt te
promoveren.
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het vermoeden, dat Noord-Holland ‘eigenlijk’ ook umlaut in het participium gehad
zou moeten hebben. Prachtig is het beloop door het stroomgebied van de IJsel. De
noordwaarts gerichte wig met de IJsel als as herinnert ons aan soortgelijke wiggen,
die ons zo vaak in Rijnland (trouwens ook in Frankrijk) zijn aangetoond. Werden
door Frings de steden Keulen, Düsseldorf enz. als centra van noordwaarts stuwende
krachten aangewezen, uit het kaartje van mejuffrouw Hol is duidelijk af te lezen, dat
Deventer een soortgelijke functie heeft vervuld. Wij verheugen ons daarom zeer,
dat mej. Hol dit verschijnsel in studie heeft genomen en zien belangstellend uit naar
de resultaten

(Leidse Taalatlas Nr. 34)

van haar onderzoekingen. [Het Bentheimse gebied mèt Umlaut in het part. is bij
benadering aangegeven volgens kaart 29 van de gepubliceerde ‘Deutsche
Sprachatlas’ van Wrede-Martin].
Niet minder karakteristiek dan de voorgaande isoglosse is trouwens de noordgrens
van het gij-gebied. Na haar voorlopige publicatie in N.T. XXVIII, blz. 199 heeft mej.
Hol thans op grond van persoonlijk onderzoek ter plaatse het hele Gelderse beloop
van deze isoglosse vastgesteld. Zij heeft ons haar kaartje (L.T. Nr. 34) alvast
afgestaan en hoopt er later nog commentaar bij te geven.
Dergelijke lijnen, die een zekere evenwijdigheid met de grote rivieren vertonen,
zijn ook op de kaarten van andere
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verschijnselen vrij duidelijk te onderkennen. Door gebrek aan materiaal juist voor
het kerngebied van ons vaderland, zal het echter nog enige moeite kosten om hun
beloop van plaats tot plaats vast te stellen. Deze west-oost-lijnen verdienen de
bizondere aandacht van alle dialectgeografen, omdat ze grotendeels te danken
zullen zijn aan de invloed van een zuidelijk expansiegebied. Meer en meer is mij
duidelijk geworden, dat een isoglossennet met zuidelijke kern zelfs nog tot boven
onze grote rivieren reikt, vooral in het centrum van ons land.
Wanneer we nu, althans voor de rechterhelft van Nederlandboven-de-rivieren de
noord-zuid-isoglossen H o l l a n d s , de oostwest-lijnen echter B r a b a n t s noemen,
dan hebben we nog niet veel meer dan een zeer voorlopig richtsnoer in een toch
nog wel heel moeilijke doolhof. Zo zullen zich ook gevallen kunnen voordoen, dat
een oorspronkelijk horizontale isoglosse die aan zuidelijke taalvernieuwing was te
danken, door nieuwe steun vanuit het westen in een verticale verandert (aldus is
het, naar men vermoeden kan, geweest bij het noordelijk gedeelte van de
doe-isoglosse; ook bij de beoordeling van de d > j-kwestie zal men met een dergelijke
frontverandering rekening moeten houden) en dan zal het lang niet altijd zijn uit te
maken, of een bepaalde vernieuwing onder Brabantse dan wel Hollandse invloed
(die trouwens indirect-Brabants kan zijn) is tot stand gekomen. Ik kan mij voorstellen,
dat sommigen de etiketten ‘Brabants’ en ‘Hollands’ zullen verwerpen, omdat die al
dadelijk een interpretatie in bepaalde richting suggereren. Men kan dan ook evengoed
isoglossen-volgensmeridianen en isoglossen-volgens-parallellen onderscheiden.
Men heeft daarmee, vooral voor een middenmoot van ons taalgebied benoorden
de grote rivieren, een practisch middel tot onderscheiding en ieder kan deze lijnen
dan interpreteren volgens eigen inzicht. Het heeft inderdaad wel zekere voordelen,
als de feiten-zelf zorgvuldig gescheiden worden van de interpretatie.
Bij de onderscheiding van de expansie-sferen zal men, vooral voor de zuidelijke
vernieuwingen een duidelijk verschil moeten
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maken tussen ‘punktuelles’ en ‘kontinuierliches Vorrücken’ (Bach, blz. 56) der
taalkundige verschijnselen.
De verbrabantsing van het A m s t e r d a m s is typisch ‘punktuell’ geweest. Wij
kunnen ten minste geen causaal phonetisch verband zien tussen de in het oog
de

ste

lopende eigenaardigheden van de 17 -eeuwse en die van de 20 -eeuwse volkstaal.
de

Voor het 16 -eeuwse Amsterdam is het dan ook niet voldoende, een snelle bloei
van een toch al betrekkelijk welvarende stad - met de natuurlijke taalkundige
gevolgen daarvan - te constateren; men mag werkelijk spreken van een plotselinge
ommekeer, een volledige ‘draai’ in de ontwikkeling van cultuur en taal van onze
hoofdstad. Juist uit enkele recente historische publicaties, waaraan ik beneden
enkele woorden zal wijden, blijkt duidelijk, dat men die plotselinge Zuidnederlandse
invloed op de cultuur van Amsterdam nòg altijd onderschat heeft.
Anders staan de zaken voor U t r e c h t . Al zal b.v. de door mij veronderstelde
oudste verbrabantsing van Utrecht wel aan geïsoleerde zuidelijke uitstraling te
danken zijn geweest, toch mag men m.i. aannemen, dat er wel spoedig sprake
geweest zal zijn van een zuidelijke wig, die tussen het westelijke en het
‘oosters’-georiënteerde gebied werd ingedreven, zodat tenslotte een normaal
‘wellenförmiges’ of ‘kontinuierliches Vorrücken’ van de zuidelijke taalverschijnselen
heeft plaats gehad.
Ten aanzien van de taalontwikkeling in Z u i d -H o l l a n d heeft de phantasie nog
vrij spel. Voorlopig valt m.i. het meest te zeggen voor de veronderstelling, dat hier
sprake is geweest van ‘punktuelle’ èn ‘kontinuierliche’ uitstraling (maar deze laatste
dan misschien meer van Utrecht dan d i r e c t vanuit het zuiden). Doch komt hier vooral voor den Haag - later nog niet een derde factor bij? Ik bedoel de invloed van
de g e s c h r e v e n taal, een invloed dus, die men veelal kunstmatig pleegt te
noemen. In werkelijkheid is hij even ‘kunstmatig’ als beschaving, terechtwijzing,
‘Belehrung’ en leiding (alleen: men kan ook te veel van het goede krijgen). Voor
Den Haag
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denkt v.d. Meer ook aan een zekere ver-indisching van het Hollands. Ik herinner
mij inderdaad enige frappante gevallen van Indische taalaanpassing van personen,
die zelf nooit in Indië geweest waren, maar ik weet nog niet, in hoeverre men hier
van een bepaalde algemene tendentie mag spreken. Wij willen dus Zuid-Holland
voorlopig nog liever min of meer als terra incognita beschouwen.
Wel-is-waar heb ik nog niet veel toe te voegen aan wat ik voor kort over ‘De
1)
Amsterdamse Volkstaal’ heb gezegd , maar wel durf ik in ons tijdschrift enige
aandacht vragen voor enkele historisch-statistische uiteenzettingen, die naar het
mij voorkomt, weer wat meer licht zullen werpen op het interessante proces, dat
de

zich in het 16 -eeuwse Amsterdam op taalgebied heeft voltrokken.
In een belangwekkende publicatie over ‘De Bruidegoms van Amsterdam van 1578
2)
tot 1601’ heeft Mej. Leonie van Nierop nagegaan, hoe groot in die jaren 1578-1601
het aantal niet in Amsterdam geboren bruidegoms is geweest.
in 1586 bedraagt het aantal
eldersgeborenen

34,9% van alle bruidegoms

in 1593 is een kleine daling te
constateren
in 1595 bedroeg het aantal
eldersgeborenen

65,9% van alle bruidegoms

in 1600 bedroeg het aantal
eldersgeborenen

70% van alle bruidegoms

in 1601 bedroeg het aantal
eldersgeborenen

65% van alle bruidegoms

in het geheel bedraagt aantal
eldersgeborenen

54% van alle bruidegoms

Van deze eldersgeborenen zijn 25,7% uit Zuid-Nederland afkomstig (blz. 154),
m.a.w. globaal 13% van alle bruidegoms.
Maar in werkelijkheid is het zuidelijke contingent groter geweest dan uit dit
percentage blijkt. Mej. van Nierop heeft nl. ‘bij het opmaken der statistieken naar
de herkomst de tegenwoordige staatkundige grenzen als basis genomen, hoewel

1)
2)

Med. d.K. Akad. v. Wet. Afd. Letterk. Dl. 77, Serie A, Nr. 1.
Tschr. v. Geschied. 48 (1933), blz. 337-359, 49 (1934), blz. 136-160, 329-344), afgekort: v.N.
In het volgende worden alleen citaten uit Dl. 49 gegeven, zodat opzettelijke vermelding van
dit deel niet nodig is.
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het land beneden de Maas meer Zuid- dan Noord-Nederlandsch georiënteerd is en
bijna geheel onder Spaansch gezag blijft’ (blz. 152). Voor ons doel is dat inderdaad
1)
jammer. Maar door Van Dillen's statistiek van nieuwe poorters worden wij in staat
gesteld tot een vergelijking met anders gegroepeerde cijfers. Bij Van Dillen blijkt nl.
dat de herkomst der nieuwe poorters van 1575-1606 aldus kon worden vastgesteld:
Noord-Holland

881

Drente

28

Zuid-Holland

286

Zeeland

48

Utrecht

176

N. Brabant

160

Gelderland

233

Limburg

69

Overijsel

507

België

1328

Friesland

340

Duitsland

764.

Groningen

165

Door de cijfers van deze tabel worden de langs geheel andere weg berekende
uitkomsten van v.N. op aardige wijze bevestigd. Zo berekende Van Dillen het totaal
der poorters, die van 1575-1606 uit de provincie Noord-Holland gekomen zijn, op
17%. Hierop volgen (naar uit bovenstaand lijstje blijkt), de provinciën Overijsel en
Friesland. Daarmee klopt, dat ook volgens v.N. deze drie provinciën de grootste
contingenten van Noord-Nederland leverden: resp. 19,8%, 19,8% en 15,3%.
De verhouding Overijsel/Friesland, uitgedrukt in de getallen 507/340 wijkt niet zo
heel veel af van die van 19,8/15,3 bij v.N. Met de cijfers van Van Dillen in de hand
zou men echter bij v.N. een vrij grote spatie tussen Noord-Holland en Overijsel
moeten verwachten. Van de Noordhollandse inkomelingen trouwt dus een geringer
percentage dan van hen, die uit de andere provinciën komen? Daar er geen reden
is, om een geringere lust tot trouwen bij Noordhollanders aan te nemen, zal men
vermoedelijk de verklaring hierin moeten zoeken, dat verschillende Noordhollanders
(vooral voor zover

1)

Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van
Amsterdam, Dl. I, blz. XXXIV.
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ze uit de onmiddellijke omgeving van Amsterdam kwamen) niet in Amsterdam zelf
getrouwd zijn, maar in de woonplaatsen der bruiden. Bij hen, die uit andere provinciën
gekomen waren, had het heen en weer reizen zijn bezwaren, terwijl in het algemeen
ook het contact met de meisjes uit de ‘Heimat’ moeilijker geweest moet zijn.
Beschouwen we nu het lijstje van Van Dillen, dan zien we, dat dit ons vrij goed
in staat stelt, de relatieve sterkte van de zuidelijke immigratie te meten. ‘België’ +
Brabant + Limburg hebben in 't geheel 1328 + 160 + 69 = 1557 nieuwe poorters
opgeleverd, de andere provinciën (buiten Noord-Holland): 286 + 176 + 233 + 507
+ 340 + 165 + 28 + 48 = 1783.
Doch het is m.i. de vraag, of onder deze 1557 nieuwe Zuidnederlandse poorters
werkelijk wel alle Zuidnederlanders zijn begrepen. Zo lezen we bij v.N. blz. 158: ‘De
poorterstatistiek heeft ook aangetoond, dat velen over de oostelijke landgrenzen
naar binnenkomen. Dientengevolge worden 1057 bruidegoms - of 9% van allen en
17% van de eldersgeborenen - van Duitsche afkomst geteld. Tot 1590 slechts 318
[noot: Met de terugkeerende ballingen komen in 1578 betrekkelijk veel geboren
Emdenaars mede]’. Verder noemt v.N. nog Westfalen, het Neder-Rijngebied,
Hamburg, Bremen, Lübeck als plaatsen van herkomst. Maar dat zijn allemaal juist
de bekende toevluchtsoorden van de Nederlandse vluchtelingen! Hoe zou b.v.
iemand als Vondel te boek hebben gestaan? Te oordelen naar wat ik vroeger aan
immigrantenstatistieken onder de ogen heb gehad, lijkt het mij niet zo zeker dat alle
‘Nederrijnse’ of ‘Emdense’ vluchtelingen, zelfs al zijn ze te Keulen, Wezel of Emden
1)
geboren, zonder meer als ‘Duitsers’ beschouwd moeten worden .
Doch wij willen ons niet aan tweedehandse berekeningen

1)

Zo is men geneigd te vragen of iemand als Lenaert van Heynsberge van beroep ‘robijnsnijder’
en wiens naamgenoot Jan van Heynsbergh uit Goch komt (Goch is een der bekende
wijkplaatsen geweest) werkelijk van origine Rijnlander was. En hoe staat het b.v. met Raimond
Reiner ‘suikerraffinadeur uit Keulen’?
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te buiten gaan: men moet het materiaal zelf in handen hebben gehad om een geheel
objectieve waarschijnlijkheidsberekening te kunnen maken. Vast staat, dat de invloed
van het Zuidnederlandse element naar k w a l i t e i t en k w a n t i t e i t zeer groot is
1)
geweest. Ik citeer hier nog uit de in 1934 gehouden openbare les van Van Dillen :
‘Een ander vraagstuk betreft den invloed, dien de Zuid-Nederlandsche immigratie
in de Republiek heeft uitgeoefend, een kwestie, die terecht ook steeds de aandacht
van de beoefenaars der politieke geschiedenis heeft getrokken. Het is wederom
aan exacte onderzoekingen van de laatste jaren te danken, dat hierover met meer
juistheid kan worden geoordeeld. Onlangs heb ik mij de moeite getroost om de
afkomst na te sporen van de 320 voornaamste Amsterdamsche kooplieden van het
begin der zeventiende eeuw (1610). Niet minder dan 150 van hen blijken van
Vlaamschen of Waalschen oorsprong te zijn. Telt men er de Joden en de lieden
van andere nationaliteit bij, dan blijkt de meerderheid der Amsterdamsche
koopmanschap van dien tijd van vreemde afkomst te zijn!’
de

Dat de taaltoestanden in Amsterdam op het eind van de 16 eeuw dus uiterst
verward geweest moeten zijn, is duidelijk: 65-70% van alle jonge mannen, die in
deze tijd een nieuw gezin stichten zijn niet-Amsterdammers! Kan men zich dan nog
verwonderen, dat het ‘Oud-Amsterdams’ van lieverlede verdrongen wordt? In
bovengenoemd opstel over de Amsterdamse volkstaal heb ik trachten aan te tonen,
hoe een typisch Oud-Amsterdams verschijnsel als de èè-uitspraak voor â in de loop
de

de

van de 17 en 18 eeuw langzaam-aan is verdwenen. We mogen m.i. aannemen,
dat de ondergang, die we hier voor één verschijnsel constateerden (omdat we
toevallig enig houvast vonden) zich ook bij talrijke andere ‘echt’ Amsterdamse
verschijnselen op soortgelijke wijze heeft voltrokken.
Behalve de verschillende aanwijzingen in deze richting, reeds

1)

De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie sociologie en politieke
geschiedenis, blz. 26.
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vroeger genoemd, zijn daar thans dus nog de nuchtere demographische gegevens,
die het waarschijnlijk maken, dat het Oud-Amsterdams omstreeks 1600 volkomen
in het defensief gedrongen was. Maar wie waren er, taalkundig gesproken, in het
offensief? Niet de Overijselaars en Friezen, wier moedertaal zo zeer van het oude
Hollands afweek, doch in de eerste plaats de Zuidnederlanders. De Noordhollanders
zullen er het hunne toe hebben bijgedragen om de wankele positie van het
Oud-Amsterdams in sommige opzichten (in sommige stadsgedeelten? of beroepen?)
een beetje te versterken (men denke weer aan het, ook Noordhollandse,
aa-èè-verschil voor ā-â), maar de Zuidnederlanders waren dragers van een oudere
cultuur, die door het noorden tot dusver reeds meestal, en met enig recht, als ‘beter’
1)
was beschouwd . Van symptomatisch belang is het feit, dat van de 19
schoolmeesters, die in 1578-1601 getrouwd zijn, zes uit de Zuidelijke Nederlanden
waren. Bovendien constateert v.N.: ‘Als Fransche schoolmeesters geven zich nog
zeven op, waarvan zeker drie uit Antwerpen’ (blz. 343). De laatste drie hebben
natuurlijk ook Nederlands (met Antwerpse uitspraak) gesproken. De Zuidnederlanders
vormden ook meer een bloc met eigen individualiteit dan de inkomelingen uit andere
provinciën (men denke aan het leven van Vondel en de zijnen in de Warmoesstraat,
aan de Brabantse Kamer, enz.). En vooral: zij waren voor het merendeel stedelingen
2)
(Antwerpenaars) , die eerder hun taal gehandhaafd zullen hebben dan de
grotendeels plattelandse of althans kleinsteedse inkomelingen uit de noordelijke
provinciën.
Hoe nu de verdringing van het Oud-Amsterdams sinds 1600 precies in zijn werk
is gegaan, kunnen we slechts gissen. Aan de 19 Amsterdamse dialecten, die er
volgens J. ter Gouw nog in de vorige eeuw bestaan zouden hebben, kan ik niet
recht geloven, maar wel lijkt het mij waarschijnlijk, dat er

1)
2)

‘Van de Noord-Nederlandsche bruidegoms schrijven 1562 of 54%, van de Zuid-Nederlandsche
941 of ruim 60%, van de te Antwerpen geborenen 553 of ruim 71%’.
v.N. blz. 157.
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een vrij lange periode van twee- of drietaligheid geweest is. Omtrent taalkundige
mengprocessen weten we echter nog weinig, omdat dergelijke menging door de
oudere philologen veelal werd beschouwd als ontaarding en taalbederf, in allen
gevalle als iets, wat buiten het ‘eigenlijke’ taalleven omging. Zodoende zijn we al
heel slecht toegerust om het uiterst gecompliceerde proces, dat zich op taalkundig
de

gebied in het 17 -eeuwse Amsterdam voltrok, goed te kunnen beoordelen.
Een grote moeilijkheid schuilt hierin, dat we omtrent de bestanddelen, die er te
mengen waren, onvolledig zijn ingelicht. Bestond er naast het door Vondel
afgekeurde plat-Antwerps ook een karakteristiek beschaafd Antwerps? En zo ja,
moeten we dan bij de Zuidnederlandse invloed nog een patricische invloed
onderscheiden van een, niet meer uit schriftelijke bronnen te reconstrueren,
ondergrondse invloed van het plat-Antwerps op de Amsterdamse ‘volks’ taal? Het
aantal punten van overeenkomst tussen het huidige plat-Antwerps en het
plat-Amsterdams is te groot, om aan toeval toegeschreven te kunnen worden. Doch
deze eigenaardigheden kunnen, zowel te Antwerpen als te Amsterdam, uit een eens
beschaafde omgangstaal zijn omlaaggezegen.
Maar, al zullen allerlei finesses verschillend beoordeeld kunnen worden, men zal
zich m.i. niet aan de conclusie kunnen onttrekken, dat èn de d > j-substitutie èn de
diphthongering van î en èn de vervanging van aa + èè door åå op zuidelijke import
berusten, of, zo men een minder plastische en voorzichtiger uitdrukking wenst: mede
onder zuidelijke invloed hun beslag hebben gekregen.
Tot staving van onze opvattingen over de zuidelijke invloeden, ook op de
v o l k s t aal, geef ik hier nog enkele citaten uit v.N.: ‘De immigranten uit het zuiden
en zeker die uit Antwerpen brengen veel nieuwe bedrijven aan en bevorderen de
ontwikkeling van andere. Doch nergens treedt dit in de ondertrouwstatistiek zoo
aan den dag, als in de passement- en zijdenijverheid’ (blz. 335). Inderdaad zien we,
dat o.a. van
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de 344 zijdestoffenwerkers 224 in verschillende Zuidnederlandse steden zijn geboren,
waarvan 92 in Antwerpen. Men denke ook hier weer aan Vondels beroep en
connecties.
Maar ook andere bedrijven zien we grotendeels in handen van Zuidnederlanders.
Van de 198 bruidegoms die leer verwerken, zijn er 73 in Zuid-Nederland geboren
en bovendien 18 in de latere Generaliteitslanden: ‘Van de 22 huidenvetters stammen
vijftien daar vandaan, waaronder tien uit Mechelen, van de 35 spaanschleerbereiders
24, waarvan 17 uit Antwerpen, Brabant en Limburg. Onder de zeemleerbereiders
zijn veel Bosschenaars’ (blz. 336). Van de 43 schilderende bruidegoms komen er
19 uit de Zuidelijke Nederlanden (blz. 341).
Hoogst merkwaardig contrasteren hiermee de bevolkingsverhoudingen in het
m a r i t i e m e A m s t e r d a m . In al wat de scheepvaart raakt, schijnt de
Zuidnederlandse invloed gering te zijn geweest. V.N. constateert (blz. 332), dat 75%
1)
der vaarders van Noordnederlandse oorsprong was , terwijl ze slechts terloops
melding maakt van ‘enkele Zuid-Nederlanders’. ‘Van de 239 scheepstimmerlieden
en 8 schuitenmakers, die onder de geboden staan, geven 194 geen plaats van
herkomst op [ze mogen dus als Amsterdammers worden beschouwd], 26 een plaats
in Noord-Holland, 13 een in een andere provincie. Eveneens wordt de herkomst
der beoefenaars van nevenbedrijven, van scheepsboorders, masten- en
boommakers, van 31 der 44 zeilenmakers in de ondertrouwacten niet genoteerd.
En 80% der bruidegoms, in de touwslagerij werkzaam, werd hoogstwaarschijnlijk
voor het grootste deel hier geboren. H e t A m s t e r d a m s c h e s c h i p w o r d t
d o o r A m s t e r d a m m e r s g e b o u w d ’ (blz. 333).
Onze veronderstelling, dat het Oud-Amsterdams (en met name de èè<â naast
aa<ā) voornamelijk in kringen van schippers en zeelieden werd gehandhaafd (vgl.
De Amsterdamsche Volks-

1)

Begint men met van de overblijvende 25% alvast de Duitsers en Skandinaviërs af te trekken,
dan moet het Zuidnederlandse percentage inderdaad gering geweest zijn.
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1)

taal, blz. 21), wint hierdoor aan waarschijnlijkheid. Deze oude Ingvaeonen , aan
wier daden wij onze maritieme roem grotendeels te danken hebben, waren in
cultureel opzicht nog niet opgewassen tegen het reeds zo massieve karakter der
zuidelijke cultuur. De ondergang van de oudere Ingvaeoonse cultuur moest dus ook
de ondergang der Ingvaeoonse taal ten gevolge hebben.
Zo z o u het geweest zijn, wanneer er ten tijde van de immigratie, in het noorden
sprake was geweest van decadentie of verslapping. Het volgende gulden tijdperk
onzer Vaderlandse geschiedenis bewijst echter, dat wij hier veeleer moeten spreken
van een zeer gelukkige verbinding en samenwerking tussen twee loten van eenzelfde
stam, die beide de bewijzen gegeven hebben van een buitengewone vitaliteit. De
oorspronkelijke Noordhollandse volkstaal zal wel niet v e r d r o n g e n zijn (wie zou
dat trouwens bij een strijd tussen twee na-verwante idiomen als Brabants en Hollands
kunnen uitmaken?), maar wel houde men bij alle karakteristieke verschijnselen, die
de

gedurende de 17 eeuw in Amsterdam ‘opduiken’ of ten onder gaan, voortdurend
rekening met mogelijke zuidelijke correlaties.
Na het overtuigend betoog van J.W. Muller in Taal en Letteren I is langzamerhand
wel algemeen aanvaard, dat onze s c h r i j f t a a l in velerlei opzicht een
Zuidnederlands karakter heeft. Dat ook de volkstaal wel eens enige Zuidnederlandse
invloeden ondergaan zou kunnen hebben, daarmee heeft men meestal geen rekening
gehouden. Hoe zou men ook? De dialecten waren immers zo autochthoon en zo
conservatief? Zonder te willen loochenen, dat in onze dialecten veel ouds bewaard
is, meen ik toch te moeten constateren, dat men in taalkundig

1)

Ik geef het niet erg gelukkige woord ‘Ingvaeoons’ gaarne prijs voor een beter. We hebben
een samenvattende naam nodig voor de dialecten van het uiterste westen. De bewoners van
de rand van het continent: Friezen, Hollanders, Zeeuwen, Westvlamingen hebben zekere
taalkundige trekken gemeen tegenover de bewoners van het binnenland. In het zuiden had
de ‘binnenlandse’ cultuur reeds in de middeleeuwen een sterk overwicht op de kustcultuur
gekregen. Aan het einde van de zestiende eeuw zien we in Holland in zekere zin een herhaling
van die triomf.
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opzicht nergens zo ‘goed van aannemen’ is, als juist onder het ‘volk’. Hiermede is
niet in strijd, dat in allerlei uithoeken van ons land telkens de verrassendste
taalkundige ontdekkingen worden gedaan. In zulke plaatsen was dan veelal niet zo
veel vreemds ‘aan te nemen’. Het dialect van een plaats als Staphorst b.v. is in
zekere opzichten conservatief, niet omdat conservatisme hèt kenmerk van elk dialect
is, maar omdat de bewoners van Staphorst, dank zij de afgelegenheid der gemeente,
conservatief zijn. De Staphorsters beleven in de moderne tijd dus nog wel altijd een
periode van conservatisme, maar ze behoeven niet altijd conservatief geweest te
zijn, noch ook ten eeuwigen dage te blijven.
Men aanvaardde vroeger echter min of meer als axioma, dat ‘de’ volkstaal
conservatief was. Wel toonde men zich nu en dan verbaasd over het verbluffend
grote aantal vreemde woorden, dat ook zelfs bij onze plattelanders in het oosten
werd aangetroffen (de ‘Hollandse’ woorden werden, als niet tot de volkstaal behorend,
meestal principieel van het onderzoek uitgesloten), maar dat was toch nog niet
voldoende, om twijfel te wekken aan het dogma, dat althans de uitspraak autochthoon
was: de hoofdzaak was immers, dat de overgrote meerderheid der woorden het
autochthone karakter der klankwetten zonneklaar aantoonde. Heeft men inderdaad
ooit het volledig autochthone karakter bewezen? De dialectgeografen menen van
niet en zeggen, dat geconstateerde uitspraakveranderingen in de taal van een
bepaalde plaats voor een groot deel het gevolg zijn van min of meer gelukte pogingen
van de bewoners dier plaats, om de taal van anderen na te bootsen. Waarom hebben
zij dat gepoogd? Omdat zij m e e n d e n , dat die ‘anderen’ b e t e r spraken en in
taalkundig opzicht dus de ‘toon’ aangaven.
Zo zijn we dus door de lectuur van Franse en Duitse dialectgeografen aan de
voorstelling gewoon geraakt, dat de dialecten onder invloed staan van cultuurcentra
met zeer hoge beschaving en dat aan de taalveranderingen meestal een streven
naar ‘mieux-dire’ ten grondslag ligt.
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Uit deze opvatting vloeit echter nog niet voort, dat wij in alle Nederlandse gewesten
regelrecht op weg zouden zijn naar ‘de’ algemeen beschaafde taal. Wanneer
dialectsprekers m e n e n , dat ‘anderen’ beter spreken, dan is het immers nog niet
altijd zeker, dat deze mening van algemeen-Nederlands standpunt ook als historisch
juist moet worden beschouwd. In Frankrijk moge de superioriteit van Parijs algemeen
aanvaard worden, bij ons te lande is geen sprake van één centrum met onbetwiste
superioriteit. In het niet gecentraliseerde Duitsland heeft men met een propaganda
van het (van algemeen standpunt beschouwde) ‘minder’waardige dan ook wel
degelijk rekening gehouden. Bach, die, mede door zijn recente publicatie, beschouwd
mag worden als representatief voor de Duitse dialectgeographische school, drukt
het aldus uit (blz. 43): ‘In der Verkehrsgemeinschaft haben diejenigen Sprachformen
am meisten Aussicht auf Gewinnung allgemeiner Geltung, die von der durch Bildung,
vor allem aber durch soziale oder politische Stellung ausgezeichneten, jedenfalls
führenden Gesellschaftsschicht gebraucht werden, die in engster Beziehung steht
zu dem politischen oder kulturellen Mittelpunkt des Territoriums und seiner Sprache.
Die von ihr gebrauchten und weitergegebenen Sprachformen müssen dabei nicht
hochsprachig im eigentlichen Sinne sein; sie können auch der Ma. des
Kulturmittelpunkts entstammen’. Bach erkent dus de mogelijkheid ener propaganda
van het ‘minder’waardige (beschouwd van het verheven niveau der sprekers, die
er ‘de’ algemeen beschaafde taal op na menen te houden). In het klein kunnen wij
dat wel eens waarnemen, wanneer onze kinderen een, naar ons gevoelen
minder-beschaafde, spreekgewoonte na gaan doen van kameraadjes of zelfs van
een geliefd onderwijzer of onderwijzeres.
In N.T. XXVII heb ik pogen aan te tonen, dat de onbeschaafde Amsterdamse
uitspraak van de a als åå in de omtrek van Amsterdam veld wint. Speelt de
propaganda van het minder-beschaafde ten onzent een groter rol dan b.v. in
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Frankrijk of Duitsland? Zo ergens, dan is er hier reden, om niet al dadelijk
verklaringen volgens bekend recept te geven, maar liever eerst te wachten tot er
voldoende nauwgezette waarnemingen zijn verricht. We staan hier blijkbaar weer
voor een nieuwe complicatie, waardoor het dialectgeographisch onderzoek ten
onzent zo bizonder ingewikkeld wordt. Over Amsterdam en zijn invloed op de taal
is het laatste woord nog niet gezegd.
We stappen nu over naar de U t r e c h t s e invloedssfeer. Geen dialectgeograaf
zal wel-is-waar beweren, dat de studie der tot dusver bestaande moderne
dialectkaarten met onfeilbare logica tot de reconstructie van een Utrechts
expansie-centrum moet leiden. Mede door gebrek aan Stichts materiaal moet de
Utrechtse isoglossen-structuur nog min of meer hypothetisch blijven. Nemen we
aan, dat Utrecht in de middeleeuwen zijn vernieuwingsgolven naar alle zijden
uitgezonden heeft, dan zou zulk een opvatting inderdaad wel heel mooi passen bij
de voorstelling van Utrecht als ‘Het Middelpunt in de Geschiedenis der
1)
Nederlandsche Gewesten’, zoals S. Muller Fz. die indertijd heeft gegeven . Maar
er is altijd baas boven baas. Construeerde Muller uit protest tegen de eenzijdige
‘Hollandse’ oriëntering onzer Vaderlandse geschiedenis zijn geliefde Utrecht als
2)
middelpunt, Pirenne ziet het weer anders :
er

‘Après le départ de Godefroid de Bouillon pour la croisade, Godefroid I de Louvain
lui succéda dans la marche d'Anvers et se mit en possession de la Campine. Dès
lors, riverain de l'Escaut à l'ouest et de la Meuse au nord, touchant par ses frontières
les comtés de Namur, de Hainaut, de Flandre, de Hollande et la principauté de
Liége, l e B r a b a n t , a u s s i b i e n p a r s a s i t u a t i o n g é o g r a p h i q u e
q u e par sa s i t u a t i o n p o l i t i q u e , f o r m e v r a i m e n t l a c o e u r d e s
e

P a y s -B a s . L'acquisition du titre ducal par ses princes au commencement du XII
siècle, l'origine carolingienne dont ils se réclament, augmentent encore leur prestige
et leur confiance en eux-

1)
2)

In zijn ‘Schetsen uit de Middeleeuwen’, blz. 1-25.
Pirenne, Histoire de Belgique I3, blz. 130.
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mêmes. C'est à eux que va revenir le rôle prépondérant en Lotharingie, et leur
territoire est destiné à grouper autour de lui la confédération de territoires qui
formeront plus tard l'État bourguignon.
Geeft een dergelijke opvatting ons nu het recht, te veronderstellen, dat Utrecht
min of meer als zuidelijk cultuurfiliaal was te beschouwen? Enkele bijzonderheden
in de taalontwikkeling wijzen inderdaad wel in deze richting (zie beneden).
de

Gosses schetst de positie van het 13 -eeuwse Brabant niet onaardig: ‘Brabant
had iets geposeerds vergeleken bij Holland en Gelre: het was de jongensjaren al
lang te boven... een massief gewest, meer zuiver agrarisch dan vele andere
1)
territoriën’ . Het woord ‘massief’ kan men wellicht ook min of meer toepassen op
het Brabantse taallandschap. De positie van Brabant herinnert ons dan onwillekeurig
aan die van Beieren in Duitsland: ook daar een agrarisch gewest van zeer massief
karakter (ook in cultureel en taalkundig opzicht) en toonaangevend voor het gehele
noordelijk liggende gebied. Toch zal het misschien voorzichtiger zijn om de ‘zuidelijke’
invloed niet al te consequent als ‘Brabants’ te preciseren, omdat de resultaten van
het woordgeographisch onderzoek ook wel enigszins naar de Limburgse kant wijzen.
Nog afgezien van zijn positie als kerkelijk centrum lijkt de stad Utrecht, reeds door
de geringe afstand van Brabant, van onze steden het meest voorbeschikt, onder
zuidelijke invloed te komen. De gedachte aan zuidelijke penetratie in noordelijke
richting komt reeds onwillekeurig bij ons op, wanneer wij zien, dat de Veluwe
2)
gedurende lange tijd Brabants leen is geweest . Het territoriale b e z i t van Brabant
reikte echter nog tot 1339 door de enclave Tiel-Zandwijk tot even benoorden de
3)
Linge . Deze staat van zaken herinnert ons aan het

1)
2)
3)

Gosses en Japikse, Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland blz. 77.
Beekman, Gesch. Atlas, tekst bij kaart [IV], blz. 65 en 37 v.
Beekman, t.a.p. blz. 30, zie ook de kaart.
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voorkomen van soortgelijke territoriale uitlopers op de oudere kaarten van Rijnland,
die daar zo vaak de voorboden van latere taalexpansie plegen te zijn.
Wanneer is echter het hoogtepunt van de door mij aangenomen zuidelijke
penetratie van Utrecht? Ik zie geen kans daarop een bevredigend antwoord te
geven, maar ben geneigd tot de veronderstelling, dat de zuidelijke invloed al vroeg
is begonnen en eigenlijk steeds heeft voortgeduurd tot pas de onbetwiste Hollandse
suprematie daaraan een einde maakte. Mogelijk is de taal van de meeste oude
Utrechtse bronnen van den aanvang af zuidelijk gekleurd geweest. Dan zouden dus
de betrekkelijk geringe resultaten van het onderzoek naar oudere Utrechtse volkstaal,
dat indertijd door Beets en J.W. Muller in Tschr. 46 en 48 is ingesteld, wel
verklaarbaar zijn. Muller constateert in het ‘Oud-Utrechts’ enkele ‘Oosterse’
eigenaardigheden. Het kan zijn, dat de oudste Utrechtse volkstaal ook zekere
verwantschap met de taal van het Gooi heeft gehad. Zou het ook niet mogelijk zijn,
dat b.v. het dialect van Bunschoten in sommige opzichten nog als representant van
oudere Stichtse taal mag gelden?
Twee taalkundige argumenten pleiten, wel-is-waar zijdelings, voor een betrekkelijk
vroege zuidelijke beïnvloeding ook van Utrecht: vooreerst de treffende
overeenstemming van de V e l u w s e woordenschat met die van (Oost-)Brabant,
in de tweede plaats de onmiskenbare verbrabantsing van de B e t u w e , die men,
zoals dadelijk blijken zal, reeds vóór het midden van de zestiende eeuw kan
constateren. Het lijkt niet denkbaar, dat deze noordwaarts gerichte oude zuidelijke
stromingen l a n g s Utrecht zouden zijn heengegaan of vóór Utrecht tot staan
gekomen.
Wat allereerst de zuidelijke beïnvloeding van de Veluwe betreft: reeds Te Winkel
heeft daarop gewezen in Handel. en Meded. v.d. M.d. Ned. Letterk. 1904/05, blz.
50v. Van de argumenten, die hij aanvoert, lijken mij nog altijd de aandacht waard:
de overeenkomst in phonetische differentiatie, die wij
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bij de a (althans bij de vanouds korte) op de Veluwe en in Zuid-Limburg waarnemen
en verder de Veluwse š-uitspraak voor sch-, die men voor
1)
Nederland-boven-de-rivieren als iets heel bijzonders mag beschouwen .
Dank zij de medewerking van enige Leidse studenten heb ik echter in de laatste
tijd meer aandacht aan de w o o r d -geographie kunnen besteden, dan mij tot dusver
mogelijk was. Al is de interpretatie der kaarten nog lang niet ten einde, wèl werden
wij herhaaldelijk getroffen door het volgende beeld: een ‘Hollands’ woordgebruik in
het westen staat nogal eens tegenover een ‘oosters’ woordgebruik in de
noordoostelijke provinciën (veelal met uitzondering van Groningen en Friesland),
maar tussen oost en west in constateren wij een centraal-Nederlands woordgebruik,
dat eigen is aan Veluwe, Betuwe èn (Oost-)Brabant. Ziedaar dus een zuidelijke
continentale wig (zie boven blz. 250) op de kaart geprojecteerd. Ik mag niet
vooruitlopen op de resultaten der studenten, maar wil mij ter illustratie tot één
voorbeeld beperken: De ‘mannelijke eend’ wordt in Holland waard of woerd genoemd,
in Overijsel, een deel van Drente en in de Achterhoek week(e). Daartegenover staat
het type wuunder (winder, wunder, wenger), dat eigen is aan een centrale strook
van het Nederlandse taalgebied van de Veluwse kust tot aan de Romaanse taalgrens.
Een en ander ziet men duidelijk op het kaartje Nr. 35, zoals dat door Mej. J. Chr.
Kroes is ontworpen (zie tegenover blz. 245). Het materiaal voor dit kaartje is voor
het noorden in hoofdzaak geput uit ‘Dialectgeographie in zakformaat’ en uit mijn
mon-

1)

Op v.-Ginneken's schaap-kaart (Onze Taaltuin I, blz. 313) wordt š zowel voor Terschelling
als voor Schiermonnikoog opgegeven. Van deze š kon ik nergens bevestiging vinden. Het
materiaal A.G. heeft voor Midsland schēēp, voor Westterschelling schiepen. G. Knop, Schylge,
blz. 16 zegt: ‘wy sprekke net fan Skylge, mar fan Schylge mei twâ spiranten’. Ook K. Heeroma
(N. Taalgids 28, blz. 26) constateerde op grond van persoonlijk onderzoek ter plaatse voor
heel Terschelling sch in de anlaut. Voor Schiermonnikoog heeft A.G. schî(e)pe. In Hulde aan
Gysbert Japiks II, blz. 177 ziet men o.a. Schiermonnikoogs schip voor ‘schip’ gespeld. Waar
Van Ginneken de š voor deze beide eilanden vandaan haalt, vermeldt hij niet.
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delinge enquête der oostelijke provinciën. Verder heeft de Heer Roukens uit Nijmegen
zijn welwillende medewerking verleend voor het zuidoosten. Voor Zuid-Nederland
danken wij ons materiaal vooral aan de Zuidnederlandsche Dialectcentrale. Waarlijk
niet gering is de moeite geweest, die de Heren Grootaers en Pauwels zich getroost
hebben om ons deze kostbare gegevens te verschaffen.
Het gehele kaartje berust dus op de medewerking van ca. 1500 zegslieden in
1)
Noord en Zuid . Mogen wij ook verder op helpers rekenen? Zij kunnen ons met
verdere aanwijzingen en verbeteringen een grote dienst bewijzen. Het kaartje kan
dan geperfectionneerd worden en Mej. Kroes zal er voor de door haar op touw
gezette studie haar voordeel mee doen. Wij houden een beperkt aantal afdrukjes
van het kaartje beschikbaar voor leraren of onderwijzers, die lust mochten gevoelen,
de grenzen voor het gewest hunner inwoning nauwkeurig te controleren.
De zo-even genoemde phonetische differentiatie van de a geldt trouwens ongeveer
voor eenzelfde centrale strook als die van het winder-type. Dat de baan van
Zuid-Limburg naar Veluwe ook bij de gedifferentieerde a vermoedelijk geheel door
Belgisch-Limburg en ons Oost-Brabant doorgetrokken kan worden, blijkt vrij duidelijk
uit de kaarten van een mijner studenten.
Het zuidelijke differentiatie-gebied heeft dus een wigvormige uitloper naar het
noorden. Interessant echter is het (en nu schijnt de Brabantse beïnvloeding van het
Sticht, niet alleen zijdelings maar ook direct te worden bevestigd), dat aan deze
wig-mèt-phonetische-differentiatie naar het westen toe een
spiegelbeeld-zonder-deze-differentiatie (maar met algemene ‘donkere’ ao-achtige
uitspraak) vastzit, dat blijkbaar ongeveer

1)

De ingewijde zal begrijpen, dat op dit kaartje alleen de woordtypen zijn ingevuld. Een kaartje,
waarop alle s c h r i j f w i j z e n zijn aangegeven, zou niet te betalen zijn.
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de provincie Utrecht, W e s t -Brabant en de tussen deze beide gebieden liggende
1)
uitloper van Zuid-Holland bedekt.
Leggen we nu de nadruk op de phonetische d i f f e r e n t i a t i e , dan moeten we
een scheidslijn tussen west en oost trekken en dus feitelijk spreken van twee elkaar
rakende, noordwaarts gerichte wiggen. Beschouwen we daarentegen het
s a m e n v a l l e n van â en ā als de hoofdzaak, dan wordt de splijtende uitwerking
van de vereenigde zuidelijke penetratie op de kaart zo mogelijk nog duidelijker. In
N.T. 28, blz. 82 heb ik er reeds de aandacht op gevestigd, dat het samenvallen van
â en ā voor Nederland-boven-de-rivieren in zekeren zin als ‘abnormaal’ verschijnsel
is te beschouwen. Wanneer men mijn betoog voor het oorspronkelijk Amsterdams
â-ā-verschil laat gelden, dan zijn de Eemnessers en de Veluwe-bewoners (met
inbegrip van die van Urk) de enige Zuiderzee-omwoners, die â en ā geheel over
een kam scheren. Hierbij moeten we bedenken, dat er, zover we kunnen nagaan,
vanouds generlei factoren waren, die de verspreiding van â-ā-verschil in de hand
konden werken; wel echter waren er sterke krachten, die tot inkrimping m o e s t e n
leiden: in de eerste plaats het feit, dat de schrijftaaltraditie feitelijk reeds van den
aanvang af, geen verschil tussen de beide klanken kende. Over d e z e nivellering
heeft echter nooit iemand gejammerd. Toch is het verschil tussen éé en aa (of in
het oosten: ao en aa) eigenlijk groter dan dat tussen óó en oo (of in het oosten: oo
en òò). Maar de twee soorten van o's hebben de belangstelling gaande gehouden,
omdat het s p e l l i n g -verschil tussen loopen en koken en dgl. nog zo lang een
feitelijk verschil der vocalen heeft gesuggereerd. Betrof het bij de o een verschil,
dat ook Zuidnederlands

1)

Het Zuidhollandse gebied met eenheids-oe blijft, als zo vaak, nog een probleem, Zeeland
eveneens. In Groningen (en het aansluitende noordelijke gedeelte van Drente) blijft het
samenvallen van â en ā een opmerkelijk feit, nauwelijks minder merkwaardig dan het Groningse
pronomen ons mèt nasaal. Een ‘Utrechtse’ sprong naar Groningen aan te nemen, lijkt gewaagd.
Het samenvallen van â-ā in Groningen zal eens moeten worden bezien in verband met
dezelfde nivellering in een zeer uitgestrekte strook van het aansluitende Nederduitse
taalgebied.
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was, het â-ā-verschil was een antiquiteit waarmede het noorden t e g e n o v e r het
1)
veel sterkere zuiden stond. Mede daardoor werd het in de spelling van sérieuze
geschriften verdonkeremaand. In enkele geographische aanduidingen leeft het hier
en daar bij echte autochthonen nog voort, maar verder zien we het alleen in de
kluchten ‘opduiken’. Dat zijn ondergrondse stromingen, maar voor het overige
zegeviert de nivellering zonder slag of stoot. Wij noorderlingen, die altijd zo gewillig
geweest zijn om ons ‘geestesmerk’ prijs te geven, wanneer wij zuidelijke winsten
daarvoor konden boeken, wij hebben ook ons ‘taalmerk’ niet gehandhaafd. Trouwens:
gesteld, dat men het â-ā-verschil wèl had willen behouden, dan zou men, dunkt me,
haast gedwongen geweest zijn, het alphabet met een nieuw teken te verrijken.
Zo zullen dus de gebieden met â-ā-verschil door de eeuwen heen voortdurend
zijn afgeknabbeld: een i n k r i m p e n d â-ā-gebied is als postulaat reeds voor de
middeleeuwen onafwijsbaar. Dan echter mogen we ook de gedachtengang omkeren
en, met de huidige kaart voor ogen, aannemen, dat het â-ā-gebied aanzienlijk groter
is geweest, vooral in het centrum van ons land. Het Sticht zal dus vermoedelijk
oorspronkelijk â-ā-verschil hebben gekend: òf naar ‘Hollands’ principe, zoals nu nòg
in het Gooi en Aalsmeer, òf naar ‘Oosters’ principe. Het laatste restje woorden met
èè voor â, dat ik nog juist in Bunschoten-Spakenburg constateerde, pleit voor
taalkundige verwantschap van het Sticht met Noord-Holland, maar aan één geval
wil ik nog niet te veel waarde toekennen. Anderzijds pleit reeds de v o r m van het
gebied met eenheids-ao (of åå) voor de verbr a o bantsing van het Sticht.
Voor de B e t u w e moeten we trouwens de verbrabantsing voor de zestiende
eeuw m.i. als feit aanvaarden. Ik beroep mij hiervoor op het Onze-Vader uit Conrad
Gesner's Mithridates (eerste druk van 1555, blz. 44):

1)

Limburg telde al heel spoedig niet meer mee.
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‘Oratio Dominica Geldricè. Onse vayer die ghey seit in den hemel / geheilicht sey
uwen naem / wu reyck ons toecoem / uwen wil geschie ůp erden als in den hemel
/ geeft ons heuyē ons daghelichs broot / ende vergeeft ons onse schult / als wey
vergeuen onse sculdenaers / ende enleyt ons niet in becoringhe / sonder verloest
1)
ons van allen quaden. Amen. Eisdem Geldris moyer est mater, bruyr frater, suster
soror’.
Neemt men aan, dat de taal hier over 't geheel goed weergegeven wordt (en ik
zie voorlopig geen reden daaraan te twijfelen), dan zal men dit staaltje van Gelders
dialect vrij nauwkeurig kunnen localiseren op de volgende punten:

Leidse Taalatlas Nr. 36

a. De vormen ghey, seit, sey, reyck, heuyen, wey wijzen op diphthongering van
î en . Het enige Gelderse gebied dat deze klanken tegenwoordig diphthongeert,
omvat in hoofdzaak de volgende delen: Neder-Betuwe, Tielerwaard, Bommelerwaard
en Maas en Waal (de tegenwoordige grens tegenover het niet-diphthongerende
gebied vindt men aangegeven op bijgaand fragment van de ‘muis’-kaart; het gebied
met gei en gediphthongeerde î en is wit gelaten).
b. Omtrent de grens van het gei-gebied vergelijke men ook het kaartje Nr. 34,
boven blz 248. In het gehele onder a genoemde gebied blijkt gei te heersen, behalve
in Kuilenburg, Beusichem,

1)

De tweede druk heeft bruyer.
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Zoelmond, Asch, Ravenswaay en Rijswijk (het uiterste noordwest-hoekje dus).
c. Het (uit a en b gecombineerde) diphthongerend gebied met gei-pronomen
kenmerkt zich door de voorwerpsvorm oe ‘tenminste wanneer het vnwd. geen
bizonder accent verlangt’ (Hol, N.T. XXVIII blz. 202), mèt accent is het namelijk ou
(terwijl jou vanuit het noorden opdringt). Uit het materiaal A.G. tekende ik nog de
volgende voorwerps- en possessief-vormen op: Beesd K 77 oew boek, ouw boek;
Deil K 78 ou; Maurik L 3 oe, ou; Hemmen L 19 ouw; Leeuwen L 53 ouwe (ouw);
Varik L 87 ou, ouwe. De Tielerwaard heeft volgens Winkler, Dial. I, blz. 323: oew
zoon, oewen arrebeier.
Gesner's vormen uwen en wu [lees uw] kloppen dus wel met de tegenwoordige,
wanneer men uwen slechts met oe-klank leest; de diphthongering tot ou zal
betrekkelijk jong zijn. Bij den Zwitser Gesner is daartegen geen bezwaar, men kan
zich gemakkelijk in zijn boek overtuigen, dat u inderdaad in vele gevallen als oe
moet worden uitgesproken. In het Vlaamse Onze-Vader (afgedrukt in
Borchling-Festschrift blz. 352) schrijft hij trouwens uitdrukkelijk üüs voor ‘ons’ en
üuwe voor ‘uwe’.
d. Accusatief-vormen als uwen naem, uwen wil voor de nominatief zijn in het
oosten van de Bommelerwaard gebruikelijk (zie Van de Water, pass.) en - te oordelen
naar Leopold, Van de Schelde ṯot de Weichsel I, blz. 415 vv. - ook in Maas en Waal.
Verder deelt Mejuffrouw Hol mij op mijn aanvrage mede, dat het gebruik van de
acc. voor de nom. voor haar gebied ‘een gewoon verschijnsel’ is.
e. De vorm erden klopt met ẽrd bij Van de Water, blz. 13. Gelijksoortige
klankontwikkeling mag men, afgaande op het materiaal A.G., o.a. vermoeden voor
Beesd K 77 (haerd = haard), Deil K 78 (haerd), Hedel K 144 (èèrde), Maurik L 3
(erde), Hemmen L 19 (haerd), Zoelen L 41 (haerd), Kerk-Avezaath L 42 (herd),
Leeuwen L 53 (herd).
1)
f. Vayer, moyer en bruyr (bruyer) .

1)

De d in kwaden zal onder invloed van de kerktaal gehandhaafd zijn.
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De j-vormen bij ‘vader’ en ‘moeder’ zijn thans nog bekend in Maurik L 3: vaoder en
vaojer (het eerste uitsl. in de vocatief), moeier. Ik zie voor het onder c afgebakende
gebied geen andere j-vormen genoteerd, maar dit zal toeval zijn, want in de
onmiddellijke nabijheid vind ik Kuilenburg K 39: vaojer, moejer; Gent-Herveld L
70-61: vader-vaijer, moeder-moer; Over-Asselt L 111: foier, moier.
Indien een enigszins subjectieve schatting geoorloofd is, zou ik - uitgaande van
de veronderstelling, dat de diphthongeringslijn in de zestiende eeuw westelijker liep
- de omgeving van Tiel als bakermat van dit Onze-Vader willen beschouwen. Me
dunkt, een bewoner van Tiel of Geldermalsen kan zijn taal ook met iets meer recht
als ‘Gelders’ beschouwd hebben, dan iemand uit Maas en Waal of uit de
Bommelerwaard. In de laatste gebieden immers ‘helt de volkstongval sterk naar het
brabantsch van 't Land van Kuik, van de Meierij van den Bosch en van 't Land van
Heusden over’ (Winkler, Dialecticon I, blz. 317). Geldt dat ook reeds voor de
zestiende eeuw, dan had de vertaler yan dit Onze-Vader als hij uit deze gebieden
afkomstig was, zijn werk toch eigenlijk niet als ‘Gelders’ kunnen bestempelen.
Er schijnt nu niet meer zo veel moed toe nodig, om aan te nemen, dat de
diphthongering in 1550 reeds een dertig-tal kilometers verder noordwaarts
doorgedrongen was en dat Utrecht toen reeds behoorde tot de ‘enige andere
plaatsen’ die, volgens Van Helderen in 1683 mèt Amsterdam en Brabant
diphthongeerden, toen daaraan b.v. door Rotterdammers nog niet gedacht werd
(vgl. Exp. blz. 98 en 115).
Of men nu echter Utrecht meerekent of niet, zoveel is zeker, dat er in of nabij het
centrum van ons land een betrekkelijk oude kern was, die diphthongeerde en j voor
d substitueerde vóór hier van Amsterdamse invloed sprake kan zijn.
Wanneer men rekening houdt met deze oude kern, zal men enkele bezwaren
tegen Van Haeringen's theorie van de d > j-substitutie uit de weg kunnen ruimen.
Zo zal b.v. het wigvormige Duitse roje-gebied, waarvan de Rijn de as vormt
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en dat nog tot voorbij Wezel en Geldern reikt (vgl. Frings, Kulturstr. blz. 125)
begrijpelijker worden, als men veronderstelt, dat het hele aangrenzende Nederlandse
delta-gebied èn het onmiddellijk aansluitende gedeelte van Noord-Limburg en
Noord-Brabant al betrekkelijk vroeg door j-sprekers bevolkt was. Hoe zou ook een
verschijnsel, dat de Amsterdammers-zelf blijkens de kluchten, in de zeventiende
eeuw nog vreemd vonden, zich in twee eeuwen tot zover over de Duitse grens
voortgeplant kunnen hebben?
Waarschijnlijker nog wordt de veronderstelling van een betrekkelijk oud,
centraal-Nederlands roje-gebied, wanneer we tot dit Nederlandse roje-achterland
(met Duitse ogen bekeken) ook Utrecht rekenen, waarbij zich dan in de nieuwere
tijd Holland-bezuiden-het-IJ komt voegen (voor zover het niet reeds onder Utrechtse
invloed stond). Bij de d > j-isoglossen op de Veluwe zal het enige moeilijkheden
opleveren om (oude) Utrechtse invloeden van (jonge) Hollandse invloeden te
scheiden. En zelfs zou het wel kunnen zijn, dat ook ten opzichte van dit verschijnsel
al betrekkelijk vroeg een directe zuidelijke beïnvloeding van de Veluwe heeft plaats
gehad.
Vergelijkt men de Zuidhollandse gretigheid voor echte j-vormen met de, nog altijd,
Noordhollandse afkerigheid, dan gevoelt men de noodzakelijkheid om - zoal niet
voor het continentale Zuid-Holland-zelf dan toch voor het naburige Utrecht - een
betrekkelijk vroege en grondige d > j-substitutie aan te nemen. Vroeger en grondiger
althans dan voor Amsterdam, want de taal van de Amsterdamse kluchten laat m.i.
geen andere conclusie toe, dan dat de ‘echte’ j-vormen in de zeventiende eeuw nog
niet als Amsterdams beschouwd werden.
Door het aannemen van een, op zijn minst, Utrechts j-gebied van betrekkelijk
grote ouderdom (daaronder liefst ook al vroeg begrepen een aangrenzende
‘Utrechts’-beïnvloede Zuidhollandse strook) en met sterke neiging tot expansie wordt
ook de toestand in het Afrikaans met zijn vèrgaande j-substitutie begrijpelijker.
Uit dit alles blijkt wel, dat de gang van zaken ten onzent gecompliceerder is, dan
sommigen menen. Wel kunnen wij
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ons voordeel doen met de rijke dialectgeographische ervaring, die men in Frankrijk
en in Duitsland, met name in Rijnland, heeft opgedaan; de a l g e m e n e wetten,
die het taalleven in Frankrijk en Duitsland beheersen, zullen ook voor ons land wel
gelden; maar men mag niet a priori aannemen, dat de ontwikkeling van de
Nederlandse isoglossenstructuur meer met die der Franse dan met die der Duitse
verwant zou zijn, of omgekeerd. Niet Frans, niet Duits, maar typisch Nederlands is
het uiterst gecompliceerde taalleven, dat zich in deze noordwesthoek van
West-Europa afspeelt: vooral Nederlands door zijn eigenaardig particularistisch
karakter, meer Hollands door de merkwaardige differentiatie volgens standen. Waar
is het oor zó gevoelig voor het beluisteren van standsverschil in taal en uitspraak
als b.v. in het Hollands-Utrechtse westen? Wel wordt dit gebied door andere
provinciën als toonaangevend beschouwd, maar de eenheid van ‘toon’ is er nog
niet, voorlopig is het nog elck wat wils.
Wij hebben dus (nog afgezien van de nieuwe wereldhaven Rotterdam) een
hoofdstad èn een residentie èn een centrale stad, die alle drie een belangrijke, in
sommige perioden overheersende, rol hebben gespeeld in de Vaderlandse
geschiedenis. Deze drie centra zullen dus ook hun invloed op onze taal hebben
doen gelden. Dat wij in onze dialecten bovendien nog heel wat neerslag van zuidelijke
taalinvloed kunnen aanwijzen, is reeds meer dan eens betoogd. Maar behalve deze
geographische, als-het-ware verticale, afscheiding hebben wij nog - horizontaal
gescheiden - onze rijk gevarieerde standentalen, voornamelijk in Noord- en
Zuid-Holland.
Boven dit alles uit rijst, naar velen menen, ‘de’ algemeen beschaafde taal, die
voor schoolgebruik met de lelijke afkorting A.B. wordt aangeduid. Maar laten wij er
ons voor wachten, de simplistische mening bij onze leerlingen te doen post vatten,
dat van deze - m.i. fictieve - bergtop een algemeen beschaafde taal afvloeit naar
alle standen en gewesten, want in werkelijkheid is het zó eenvoudig niet.
G. KLOEKE
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Naschrift (met twee kaartjes)
In bovenstaand opstel (grotendeels voltooid in 1934) kon nog niet verwerkt worden
1)
de pas verschenen dissertatie van K.H. Heeroma. Meende ik boven (blz. 261) ten
opzichte van de Utrechtse invloedssfeer nog te moeten constateren: ‘G e e n
d i a l e c t g e o g r a a f zal wel-is-waar beweren, dat de studie der tot dusver
bestaande moderne dialectkaarten met onfeilbare logica tot de reconstructie van
een Utrechts expansie-centrum moet leiden’, deze uitlating zal al terstond moeten
worden herzien. Zoals Lessing eens uitriep: ‘Ich bin dieser Niemand’, zo verklaart
Heeroma nu op blz. 95 van zijn proefschrift: ‘deze [Utrechtse] expansie lijkt mij, na
al het materiaal, dat ik hier bijeen heb gebracht, toch wel klaar als de dag’. Ik weet
niet of alle lezers dat dadelijk met Heeroma eens zullen zijn. Met de term ‘Utrechts’
moet men toch nog wel een beetje voorzichtig zijn. Oostelijke invloed behoeft niet
altijd te berusten op expansie in de betekenis, die daaraan in de dialectgeographie
meestal pleegt te worden gehecht. Wanneer de reeks van Ingvaeoonse eilanden
(men zou ze haast ‘wadden’ kunnen noemen), die wij langs de Noordzeekust van
Friesland tot Frans-Vlaanderen kunnen constateren, in Zuid-Holland zo vaak
onderbroken blijkt te zijn, dan kan deze oostelijke wig, die wij op de taalkaartjes van
Zuid-Holland waarnemen, ook wel eens aan andere oorzaken dan gewone expansie
te danken zijn. Men kan hier m.i. ook denken aan vestiging, kolonisatie. De grote
opeenhoping van plaatsnamen op -monde, die we juist ook in Zuid-Holland vinden
(tegenover muide(n) in de andere kustprovinciën) geeft te denken. Een soortgelijke
discontinuïteit zien we bij de plaatsnamen met -ee (-ie). Het in Friesland zo zeer
gebruikelijke en in Noord-Holland niet ongebruikelijke -ee (-ie)-type (E-dam, Middel-ie)
blijkt in Zuid-

1)

K.H. Heeroma, Hollandse Dialektstudies, Bijdrage tot de ontwikkelings-geschiedenis van het
algemeen beschaafd Nederlands. Leidse diss. Groningen: Wolters 1935.
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Holland niet voor te komen (hier alleen, voor zover ik zie, het aa-type in Nauwe Aa,
Wijde Aa, Oud-Ade [hypercorrect voor Oud-Aa] enz.), maar wèl weer in Zeeland
(Zieriks-ee, Duiven-ee), en West-Vlaanderen. De Zuidhollandse gebieden met -aa
en -monde doen zich dus op de kaart voor als wiggen, die we wel als oostelijk
kunnen beschouwen, maar die men toch bezwaarlijk ‘Utrechts’ kan noemen, ten
minste niet in die zin, dat zij onder invloed van een (stedelijke?) Utrechtse expansie
zouden zijn ontstaan.
Behoeft dus niet alles wat in Zuid-Holland oostelijk aandoet (in vergelijking met
Noord-Holland), werkelijk ‘Utrechts’ te zijn, het komt mij voor, dat Heeroma in zijn
boekje toch stevige argumenten aanvoert voor een ontwikkeling van het
Zuid-Hollands in de r i c h t i n g van het Utrechts, die trouwens in de meeste gevallen
gelijk staat met een verzuidelijking. Door de bereidwilligheid van de firma Wolters,
die het boekje met de 38 kaartjes keurig heeft verzorgd, ben ik in staat gesteld, hier
twee kaartjes te doen reproduceren, die dat duidelijk doen uitkomen.
Op het kaartje 25b ziet men, welk een ‘Noordhollandse’ indruk het Zuidhollandse
kustgebied met zijn urt en vurf nog maakt. De uitspraak vurf heerst zelfs nog in een
vrij brede (ook overigens nogal eens conservatieve) continentale strook beoosten
a

Rotterdam. Op het ‘rug’-kaartje daarentegen (Nr. 24 ) zien we, hoe de oorspronkelijk
algemeen Hollandse vorm regge zich alleen nog handhaaft in de kustplaatsen en
Aalsmeer. Dat vroeger de vorm met ontronde vocaal in Zuid-Holland verder
landwaarts in voorkwam, blijkt uit Heeroma's middeleeuwse ‘brug’-kaart (Leidse
Taalatlas Nr. 2).
[Het zou trouwens dunkt me niet moeilijk zijn, om ook voor de toestand in de 17de
eeuw een kaartje van ‘brug’ te maken. Daarvoor bezitten wij immers onze mooie
1)
kaarten van dit gebied; ik herinner mij, op de uitvoerige kaart van Balthasar
verscheidene breggen vermeld te hebben gezien].

1)

Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615, herdrukt van de originele koperen platen
en opnieuw uitgegeven door S.J. Fockema Andreae, Den Haag 1929.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

275

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

276
Heeroma's interessante hypothese omtrent de wordings-geschiedenis van het
Zuidhollands zal door de Neerlandici stellig ernstig moeten worden getoetst. Niet
ten onrechte geeft hij aan zijn boek de ondertitel: Bijdrage tot de
ontwikkelings-geschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands.
Een enkel woord nog over de kaarten van deze aflevering. Men zal bemerken, dat
bij elk kaartje een eigen techniek is gevolgd: wij bevinden ons te Leiden dus nog in
het stadium der proefnemingen, waarvan de eerste resultaten thans worden
onderworpen aan het oordeel van hen, die, evenals wij, met cartographische
moeilijkheden te worstelen zullen hebben. De ideale vorm van publicatie is, dat de
lezer bij elke plaats onmiddellijk kan aflezen, hoe de dialectuitspraak van het op
kaart gebrachte verschijnsel is. Dat is dus de werkwijze, die o.a. in de
Zuidnederlandse dialectatlassen van Blancquaert c.s. is gevolgd. Doch Grootaers
en Pauwels, die een meer dan tienmaal zo groot gebied bestrijken, zagen zich bij
de verwerking van hun rijke materiaal van bloemnamen voor haast onoverkomelijke
technische moeilijkheden geplaatst. Maar in hun eerlijk streven om de feiten te
geven zoals zij zijn, hebben zij ons een zevental verdienstelijke kaarten geschonken,
die, niet alleen in technisch opzicht, alle aandacht verdienen.
Voor kleine gebieden heb ik vroeger ook wel de methode-Blancquaert toegepast
(zie de kaartjes van de oostelijke pronomina in Tschr. XXXIX), maar ik zie voorlopig
geen kans, dergelijke kaartjes voor grotere gebieden te bekostigen. Er moet dus
v e r k l e i n d d.w.z. vereenvoudigd worden en hiermede begint de grote
verantwoordelijkheid van den dialectgeograaf, wiens tekenpen niet door inlegkunde
mag worden bestuurd: er zou een congresrede te houden zijn over ‘Het gevaar van
dialectkaarten!’
Men kan dit gevaar beperken, door het verwerkte materiaal zoveel mogelijk te
v e r a n t w o o r d e n . Dat is een der redenen, waarom de kaarten, die onder de
auspiciën van de Leidse
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Taalatlas worden vervaardigd, voortaan als zodanig zullen worden gekenmerkt en
doorlopend zullen worden genummerd. Het schriftelijk materiaal dat ervoor is
verwerkt, berust dus grotendeels in het bureau van de L.T. en is daar voor ieder
belangstellende te raadplegen. Wat onze medewerkers op eigen reizen verzamelen
blijft natuurlijk onder hun berusting, zolang zij het voor hun eigen studiën nodig
hebben, maar inlichtingen hieromtrent zullen ongetwijfeld ook gaarne worden
verstrekt. Mej. Hol heeft b.v. kans gezien om, ondanks de kleinheid van haar
‘gij’-kaartje, alle plaatsen, die door haar persoonlijk bezocht zijn, duidelijk door een
zwart stipje aan te geven. Een soortgelijke methode heeft trouwens ook Heeroma
toegepast op zijn ‘sterk-’ en ‘vuur’-kaartje (L.T. 23a en 23b), waaruit duidelijk blijkt,
op grond van welke plaatselijke gegevens hij zijn isoglossen heeft getrokken [alleen
heeft hij de verwerkte plaatsen in het witte gebied niet aangegeven om het kaartje
niet te overladen].
Voor hen, die met het laboratoriumwerk van het dialectonderzoek niet van nabij
bekend zijn, is het wellicht niet overbodig erop te wijzen, dat niet al onze kaarten
een definitief karakter hebben. Persoonlijk heb ik de indruk, dat b.v. de gij-grens
van Mej. Hol aan hoge eisen van accuratesse voldoet. Ten opzichte van de noorden de zuid-grens van het egeuten-gebied (Nr. 33) kan ik op grond van eigen
mondelinge enquête verklaren, dat hier een grote mate van nauwkeurigheid is
bereikt. [Alleen voor het oosten van Twente dreigt het gevaar van verkeerde
conclusies: in sommige plaatsen overwegen nl. de participiale vormen zònder umlaut.
Blijkbaar is de umlaut hier aan het afnemen. Een dergelijke gecompliceerde toestand
is op een zo klein en zoveel omvattend kaartje niet weer te geven. Maar Mej. Hol
zal ons in de door haar op touw gezette studie nader hieromtrent inlichten. Wellicht
gelukt het haar om op een vergroot kaartje van Twente een volkomen bevredigende
cartographische voorstelling van deze gecompliceerde toestand te geven]. Dat
Heeroma op het vrijwel maagdelijke en
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buitengewoon moeilijk te exploreren terrein van de H o l l a n d s e dialectgeographie
dadelijk in alle opzichten definitieve resultaten heeft bereikt, zal geen deskundige
verwachten. Maar men mag hem toch, meen ik, verzekeren, dat de hoop op de
voldoening ‘dat hij een eindweegs in de richting van het doel gewandeld heeft’
[slotzin van zijn proefschrift] stellig vervuld is. Ook de isoglossen van Mej. Kroes
(L.T. Nr. 35) dragen allerminst een definitief karakter. Wilde men werkelijk de woorden
in al hun verscheidenheid van vorm en uitspraak weergeven, dan zou men wellicht
een kaart van een vierkante meter nodig hebben, die echter op zijn hoogst als
museumstuk bewaard kan worden. Zij moest zich dan ook tot de woord-t y p e n
beperken, van phonetische weergave der klanken kon geen sprake zijn. Wanneer
ik nu - ondanks de daarmee verbonden hoge kosten - toch tot publicatie besloten
heb, dan is het niet alleen omdat de grote inspanning van Mej. Kroes (die ik
voortdurend van nabij heb kunnen gadeslaan) niet onbeloond mocht blijven, maar
ook omdat haar werk als een belangrijk methodisch experiment moet worden
beschouwd. Wij weten dus wel, dat de grenzen hier en daar wat te veel
genormaliseerd moesten worden (vooral in het zuiden), dat sommige gebieden met
dubbele vormen in het geheel niet op de kaart weergegeven konden worden, dat
er ook nog verdere (ons nog verborgen) fouten in zullen worden opgemerkt. Maar
mag tegenover deze gebreken niet dadelijk op deze ene positieve winst gewezen
worden, dat er een centraal-Nederlands gebied met één woordtype blijkt te bestaan,
dat van de Romaanse grens tot aan de Veluwe reikt? Ik geloof trouwens, dat deze
kaart nog aanleiding kan geven tot vruchtbare discussies. De Heer Blancquaert zal
b.v. onmiddellijk worden getroffen door de merkwaardige overeenkomst, die er blijkt
te bestaan tussen zijn kopstubber-gebied en het Gronings-Drentse
woord-woerd-gebied. Interessant is ook de vorm van het weeke-gebied (vooral
wanneer men daar de te Münster bewaarde Westfaalse woerd-kaart naast legt). Is
de kaart ook niet een zeer nuttige illustratie voor
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hen, die nog altijd zo skeptisch staan tegenover compromisvormen?
Het kaartje Nr. 36, dat door mij is getekend, is slechts als hulpkaartje bedoeld.
De nummers van de grondkaart zijn nog juist met het blote oog te lezen. Voor
eenvoudige verschijnselen kan ik deze eenvoudige en goedkope methode van
cartering wel aanbevelen.
L e i d e n , October 1935
G. KLOEKE
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Bijdragen tot de Middelnederlandse woord-geografie en
woord-chronologie
IV. Is de bewerker van ‘Dat Scaecspel’ een Hollander of een
West-Vlaming?
De verdienstelijke Mnl. bewerking van het gemoraliseerde Scaecspel is bewaard
in negen handschriften, waarvan er zeven uit Holland, twee uit West-Vlaanderen
afkomstig zijn. In mijn artikel Iets over en uit het ‘Scaecspel’, in Tijdschr. XXVI, heb
ik ondersteld dat de vertaler te zoeken zou zijn in het Leidse geslacht Francken,
een hypothese die m.i. door het klaarblijkelijk Hollandse taaleigen gesteund werd.
De latere uitgeefster van deze tekst, Dr. G.H. van Schaick Avelingh, kon zich met
deze opvatting niet verenigen en meende ‘den West-Vlaamschen oorsprong
waarschijnlijk gemaakt te hebben’ (blz. LIX).
Tegen de argumenten die zij aanvoert voor haar stelling is vrijwat in te brengen:
de Vlaamse handschriften H en I hebben meermalen foutieve lezingen waar de
Hollandse de zuivere lezing bevatten, die door de Vlaming niet begrepen werd. Ook
1)
Hollandse taalvormen, b.v. vuur , ontbreken niet, waar men in een origineel
West-Vlaamse bewerking toch stellig vier zou verwachten. Dat H dichter bij de
Hollandse groep staat, en I een ‘verbeterde en vermeerderde uitgave van H’ blijkt
2)
te zijn , bewijst m.i. juist het omgekeerde van wat de uitgeefster daaruit meent op
3)
te maken .

1)
2)
3)

Inleiding, blz. LI.
Inleiding, blz. LIII.
Duidelijk is b.v. blz. 103, 30, waar in de juiste vertaling: ‘Starcheit is meer gescict te dienen
dan heerscapië te regeren’ door H gescict verknoeid wordt tot ghescicht, terwijl I, dit niet
begrijpend, er van maakt: ‘starcheit es meerder gereescap te dienene dan te regierene’.
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Als bewijs voor Zuid-Nederlandse oorsprong zou het grote aantal Franse woorden
moeten gelden. Daarbij bedenke men dat de schrijver, als legist, met de rechtstaal
van zijn tijd vertrouwd was, en dat hij - gelijk hij zelf vertelt - in Frankrijk geweest is.
Zwaarder schijnt het argument te wegen dat de Vlaamse handschriften meer vreemde
woorden hebben, dan de Hollandse, en die dus door Hollandse copiïsten, gelijk dat
inderdaad meer geschiedde, door inheemse vervangen zouden zijn. Maar is het
omgekeerde onmogelijk? Als Franconis spreekt van ‘die grote brugge’ te Parijs, dan
kan een Vlaming daar wel Grand Pont van maken, ten bewijze dat hij de eigenlijke
naam wel kent.
Het dialekt - zegt de uitgeefster - ‘is onder de handen der afschrijvers te onzuiver
geworden, om er afdoende bewijzen voor den oorsprong van het werk aan te
1)
ontleenen’ . Dit moge gelden voor de taalvormen, een woordgeografisch onderzoek
zal naar mijn overtuiging stellig de doorslag kunnen geven. In het bovengenoemde
artikel (blz. 230) heb ik al een aantal typisch-Hollandse woorden genoemd (o.a. de
beroepsnamen medicijnre, briefdrager, drapenierre, matselaer, brander); uit de
volgende opsomming zal blijken dat het aantal veel groter is.
Vooropgesteld moet worden, dat bij elk Mnl. woordgeografisch onderzoek de
uitkomsten de stelligheid missen van de moderne dialektgeografie. Het beschikbare
materiaal is sporadisch en onvolledig; een woord dat toevallig op enkele plaatsen
opgetekend is, kan op honderd andere gangbaar geweest zijn. De overgeleverde
teksten zijn zelden dialektteksten, maar bevatten meestal litteratuurtaal of
kanselarijtaal, die te meer gemengd zijn, naarmate ze dichter bij de nieuwere tijd
staan. De kuststreken van Holland, Zeeland en Vlaanderen zullen vanouds veel
woorden gemeen gehad hebben, terwijl anderzijds het Oostelijke Hollands en
Utrechts verwantschap vertonen met

1)

Inleiding, blz. LVIII.
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Brabant en woordinvloed ondervinden van Saksische en Fries-Saksische dialekten.
Lokaliseren wij een woord dus in Vlaanderen, in Holland of in de Oostelijke streken,
dan verwaarlozen we vaak isoglossen, die oorspronkelijk deze gewesten grillig
doorkruisten en die niet meer te rekonstrueren zijn.
Ten slotte: in de plaats van al- of niet-gebruikelijk zullen we dikwels moeten stellen:
meer of minder gebruikelijk. Een woord kan in een bepaalde streek niet opgetekend
zijn, omdat het verouderd was of alleen nog in afgelegen dorpen bewaard.
Niettegenstaande al deze bezwaren blijft een schifting - hoe ruw en gebrekkig
dan ook - voor onze taalgeschiedenis, voor de kritiek en de lokalisering van bewaarde
teksten van groot belang, zelfs al moet het vage resultaat soms luiden: voornamelijk
in de Noordelijke of in de Zuidelijke Nederlanden opgetekend.
Hier volgen dus een aantal woorden die bij de lectuur onze aandacht trokken en
aan de gegevens van het Middelnederlands Woordenboek getoetst werden.

Persoonsnamen.
1)

barbier (110,34) . Het kan wel toevallig zijn, dat het Mnl. Wdb. van dit Franse
woord maar één plaats vermeldt, uit Delft. Verdam zegt: ‘Het Mnl. woord was
baertmakere. Daarnaast was baertsceerre ook voornamelijk noordelijk; het
komt o.a. in het Biënboec voor.
brander (136,6). Alleen gevonden in de Brielse keuren (Van Sch. A. blz. LXVII)
briefdrager (157,14). Behalve deze plaats slechts één in R. van Utrecht.
Synoniem van messelgier of messagier, waarmee het in onze tekst verbonden
is. Brêfdrēger is ook Middelnederduits.
brootganger (123,19 var.). Slechts één plaats in de Informacie. Het Vlaamse
handschrift heeft hier brootbidder.

1)

Deze cijfers duiden de bladzijde en de regel aan in de uitgave van Dr. C.H. van Schaick
Avelingh.
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burgermeyster (148,25). Alleen in Noord-Nederlandse bronnen en in het
Sacrament vander Nieuwervaert.
dootslager (104,15). Het Mnl. Wdb. kent slechts één plaats, uit Joh. Brugman.
Het komt ook in het Biënboec voor.
drancker (118,20). Afgezien van drencker in de Limb. Sermoenen, zijn de
plaatsen Noord-Nederlands. De Delftse bijbel heeft het woord wel, maar dit
kan in de originele tekst van 1360 wel drinckere zijn, het woord dat bij Maerlant
(Heim. der H.) voorkomt.
drapenierre (110,33). Blijkens het Mnl. Wdb. het Noordelijke woord, naast
drapier voornamelijk in Westvlaamse bronnen.
gaerdenaer (98,20; var. in andere Noordelijke hss. gaerdenier. De plaatsen
wijzen allen op Noord-Nederland; vgl. ook gaerdemeester in de Coninx Summe.
Ook hofman (98,21), al gebruikt Maerlant het woord, schijnt meer in het Noorden
dan in het Zuiden gebruikt te zijn: Hovenere, het woord dat Kiliaen als hovenier
het best kent, wordt in het Mnl. Wdb. slechts uit één Antwerpse bron vermeld.
lantloper (130,12). Eén zestiende-eeuwse plaats uit Ootmarsum. Het Zuidelijke
Mnl. woord was truwant.
matselaer (107,18). Noord-Nederlands naast het Zuidelijke metser.
wantsnider (117,1). Alle plaatsen in het Mnl. Wdb. zijn Noord-Nederlands
(Utrecht, Zwolle, Haarlem, Brielle).

Diernamen komen in deze tekst niet veel voor. Opmerkelijk is henxt (49,2), volgens
de plaaten in het Mnl. Wdb. in het Noorden gewoon. Bij Maerlant komt het niet voor.
Het Zuidelijke Mnl. kende wrene.

Zaaknamen.
horn (4,22) is Noord-Nederlands, ook blijkens de plaatsnamen, naast hornic
of horic, dat in het Zuiden gebruikelijk was. Kiliaen beschouwt horn als Saksisch.
ingeboedel (146,1; var. ymboel, ymboedel). Volgens Kiliaen
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Fries en Hollands, wat door tal van plaatsen in het Mnl. Wdb. bevestigd wordt.
kuyse (154,12). Uit tal van plaatsen blijkt dat cuse het Noord-Nederlandse
woord was, terwijl codde, in het Noorden niet onbekend, in Zuid-Nederland
gangbaar was. De verbreiding van cudse (codse), dat Kiliaen noemt, is niet na
te gaan, omdat Verdam maar één plaats noemt.
poorthuus (150,30). Plaatsen uit Leiden, Haarlem, Delft en behalve één uit
de Spieghel Historiael, geen uit Zuid-Nederlandse bronnen. Blijkbaar dus een
Noord-Nederlands woord.
scheydel (102,5) Wel in de Teuthonista (des hoifdes scheydel) en in de Limb.
Sermoenen, maar niet in Vlaams-Brabantse bronnen. Uit andere Noordelike
bronnen wel opgetekend.
sekel (94,28). Volgens Kiliaen is dit woord niet Vlaams-Brabants. Daarvoor
geeft hij sickel op. De plaatsen bevestigen dit ten dele, maar lopen te veel
dooreen om de plaatselijke begrenzing van sekel, sikel, sickel, en sicht te
kunnen vaststellen.
sloot (63,13). In plaats van dit Hollandse woord zou een Vlaming stellig gracht
gebruikt hebben. Deze betekenis ‘poel’, in ‘die sloot der ewigher
verdomenissen’, komt overeen met ‘der hellen sloot’, bij Verdam alleen uit een
geestelijk lied en het Profijt. Liedb. opgetekend.
steel (154,14). Het Mnl. Wdb. geeft, in de betekenis van handvat, naast plaatsen
uit Deventer, Utrecht en Holland, maar één Antwerpse en geen enkele Vlaamse
plaats. Hoewel dat toevallig kan zijn, is het mogelijk dat woorden als hecht,
hanthave, hantgrepe daar de gebruikelijke waren.
suul (132,13). Volgens Kiliaen was dit woord overal in gebruik, behalve in
Vlaanderen en Brabant. Inderdaad ontbreken bewijsplaatsen uit die streken;
wel is er een uit Limburg en verschillende uit Holland, o.a. bij Jan Matthijssen.
swelle (135,30) in de betekenis van gezwel, komt voornamelijk, hoewel niet
uitsluitend, in Noord-Nederlandse bronnen voor. Kiliaen noemt het Sicambrisch
en Vlaams.
tijnspenninc (106,28). Evenals alle samenstellingen met
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tijns, dat Kiliaen Saksisch noemt, Noord-Nederlands. Het Mnl. Wdb. kent alleen
een plaats uit Haarlem en een uit de Informacie.
trufel (102,15) Dit woord was volgens het Mnl. Wdb. bekend in Utrecht, Hattum
en Kampen. Het Zuidelijke woord was truweel.

Abstracta.
gadinge (157,6), in de zin van overvloed, was, blijkens de plaatsen,
Noord-Nederlands, naast de Z.-Ned. synoniemen planteit, gevoech, kies.
hylic (30,3). N.-Ned. naast Z.-Ned. huwelijc.
kijf (42,6) in de betekenis van strijd, gevecht, is opgetekend uit Hollandse,
Gelderse en Overijselse bronnen.
noothonger (161,22). Naast Noord-Nederlandse plaatsen geeft Verdam er
slechts één uit de Spieghel Historiael.
overvloydicheit (135,21), in de speciale betekenis van onmatigheid, kent het
Mnl. Wdb. op twee N.N. plaatsen, waarbij deze over het hoofd gezien is.
scheel (42,6), als synoniem met het bovenstaande kijf verbonden, is in
Noordelijke rechtsbronnen gangbaar. Vgl. het ww. scelen.
speelganc (145,2) = uitspanning, ontbreekt in het Mnl. Wdb. Waarschijnlijk
was het dus in het Zuiden niet of weinig bekend.
trouheit (70,14) komt in het Noorden voor, naast het gewonere trouwe of
trouwicheit.
vechtelic (148,7) = vechtpartij, reeds door Dr. Van Schaick Avelingh besproken
(Inl. LXVIII): een woord dat in de Noordelijke gewesten veelvuldig voorkomt,
maar in het Zuiden waarschijnlijk geheel onbekend.

Adjectiva.
brootganc (123,19) = om brood gaande, is alleen nog uit de Informacie
opgetekend.
doorsocht (89,19) = ervaren, komt behalve in het Scaecspel,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

286
alleen voor in de Excellente Cron., een bron waarin ik meermalen Hollandse
woorden aantrof.
gemannet (161,9), een zeldzaam voorkomend woord, niet uit Zuidelijke
schrijvers opgetekend.
gescict (64,9) in onze moderne betekenis in het Mnl. nog ongewoon. Verdam
vermeldt slechts twee N.N. voorbeelden.
mogentich (35,3). Zeldzaam naast mogende, is niet Zuid-Nederlands.
onduerlic (145,4) ontbreekt in het Mnl. Wdb. Blijkbaar dus in Zuidelijke
1)
gewesten niet of weinig bekend .
onveilich (46,9) komt bij G. Potter van der Loo voor. Andere plaatsen, ook bij
veilich, wijzen vooral naar het Oosten.
viantlic (54,22). Misschien toevallig, is dit woord alleen in Noord-Nederlandse
geschriften aangetroffen. Kiliaen kent het, naast viandich, dat in het Mnl. geheel
ontbreekt.

Onder de conjuncties vermelden wij het Hollandse hoenneer (20,13) = wanneer,
het vooral Oostelijke thent dat (134,26) = totdat, en also vroe als (144,2) = zodra,
waar in Zuid-Nederlands also saen alse gebruikelijker is, en in het Oosten also drade
als.

Verba.
aensterven (57,2): door versterf ten deel vallen. Naast Hollandse en Oostelijke
vindt men Brabantse, maar geen Vlaamse plaatsen in het Mnl. Wdb.
baten (enen iet -) (121,13). In deze constructie slechts op één plaats, in Der
Minnen Loep.
becoelen (125,11) = kalm worden, op één plaats bij Hildegaersbergh. Gewoner
is coelen.
berekent worden (122,32) = op een tekort betrapt worden. In deze betekenis
alleen bij Hildegaersberch.

1)

Er komen in deze tekst meer woorden voor die in het Mnl. Wdb. ontbreken, b.v. afsnoeyen,
een rede besluten, verlanc (uitstel), lecke breken (van een schip), overofferen. Opzettelijk
gevormd is ezelscap (33,5) als vertaling van azinitas.
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betugen (108,21) = met getuigen bewijzen. In Noord-Nederlandse bronnen.
De plaats uit de Brab. Yeesten bij Verdam is afkomstig uit een Hollandse
oorkonde.
bevoorwaerden (114,11) = bedingen. Naast één Antwerpse plaats (uit Vad.
Mus.) staan tal van Noord-Nederlandse, en geen Vlaamse.
bouwen (79,27), van een akker, is N. Nederlands.
draghen teghen (114,6) = ingaan tegen, komt voor in Rotterdam, Leiden,
Amsterdam enz., en niet in het Zuiden.
dwalen (10,16). N. Ned. naast Z. Ned. dolen.
dwesscen (14,26) = blussen, komt behalve op deze plaats, slechts in een
Brielse keur voor.
gelikenen (18,17) is N. Ned. naast het algemene geliken.
hemelen (105,9) = wegbergen, was in Vlaanderen niet onbekend, maar veel
gebruikelijker in Holland. Kiliaen noemt het Sicamb. Holl.
huden (78,8) = verbergen. Overwegend Noordelijk, al komt het ook in
Westvlaanderen (bij Maerlant en in de Walewein) voor. Dat de Vlaamse
afschriften van het Scaecspel niet de originele tekst bewaren, blijkt duidelijk
uit het feit dat ze op deze plaats het niet begrepen huut vervangen hebben
door hoedt!
laken (3,4) is niet uitsluitend, maar toch overwegend in het Noorden gebruikelijk,
gelijk de lange reeks aanhalingen in het Mnl. Wdb. bewijst. In het Zuiden kende
men beter lachteren, blameren, castiën.
losenen (70,9) en lossenen (48,19) zijn beide, volgens de bewijsplaatsen,
Noordelijk, naast het gewone lossen.
pleyten (119,21). De plaatsen zijn N. Ned. Een paar Vlaamse hebben pleten;
gewoon Z. Ned. was pleideren.
te scaffen hebben met (142,25). Noordelijk, met enkele Brabantse plaatsen,
maar geen Vlaamse.
scelen (42,21) = twisten. Zie bij sceel.
wtgeven (140,21) = ten huwelijk geven. In deze betekenis Hollands, Gelders,
Overijsels.
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wthylicken (152,28). Op grond van de vorm eveneens een Noordelijk woord.
wtmaken (134,5) = op iemand afsturen, vooral in 't geheim. De bewijsplaatsen
in het Mnl. Wdb. zijn uit Noordelijke bronnen afkomstig.
verschinen (62,22) = openvallen (van een ambt). De door Verdam aangehaalde
plaatsen (onder 3) zijn Hollands en Utrechts.
voorhebben (2,11) = voor ogen hebben, van plan zijn. Volgens de aanhalingen
in het Mnl. Wdb. (o.a. bij Gerrit Potter) in Holland gebruikelijk. In de uitgave
van Dr Van Schaick Avelingh dus ten onrechte veranderd in: voirhanden
hebben, naar de Vlaamse hss.

De opgesomde woorden hebben m.i. voldoende bewijskracht. Het is onaannemelijk
dat een Vlaming een zo groot aantal speciaal Noordelijke woorden zou gebruiken!
Wij zouden ook nog kunnen wijzen op de vele werkwoorden, substantieven en
adjectieven zonder het praefix ge of be, waar dat in het Vlaams gebruikelijk is, als
moeten (= ontmoeten), loven (= beloven), bruken, breken (= gebreken, ontbreken);
wicht (= gewicht), loft (= gelofte); maet (= gemate), trouwelike (= ghetrouwelike)
enz. Slecht nu en dan hebben de Vlaamse afschriften hiervoor de vormen met gein de plaats gesteld.
Typisch-Vlaamse woorden, die men in een Hollandse tekst niet verwachten zou,
treft men niet of zelden aan. Dr. Van Schaick Avelingh noemde als zodanig cuum,
en inderdaad zal men daarvoor in Noordelijke teksten meestal nauwe vinden. Toch
is het in Holland niet onbekend en geheel ongebruikelijk geweest. Kiliaen noemt
het ook Hollands, Fries Saksisch. Daarmee zou overeenkomen dat men het in de
N.-Ned. Coninx Summe aantreft.
Herhaaldelijk zou men een ander woord verwachten, indien het werk van
West-Vlaamse oorsprong was, b.v. niet arbeiden, verdrieten, raken, villen, maar:
pinen, vernoyen, gerinen, vlaen;
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niet overspul, verdriet, budel, dwaes, maar keefsdom, toren, borse, door. Ondanks
enige Zuidelijke invloed blijft het taaleigen van deze auteur dus overwegend Hollands.
Bij nauwkeuriger onderzoek en grondiger kennis van de Mnl. woordgeografie dan
waaroyer wij tot nu toe beschikken, zullen er ongetwijfeld nog veel meer woorden
en uitdrukkingen aan te wijzen zijn, waardoor het Noord-Nederlandse taaleigen zich
van het Vlaamse onderscheidt. Bij het naslaan van menig woord bleek ook de
gemeenschap van het Hollands met het Vlaams tegenover het Brabants-Limburgs,
of tegenover het Saksisch. Het is ongetwijfeld van belang ook de woordvoorraad
van andere Noordelijke teksten, als het Biënboec en de Coninx Summe, op een
dergelijke wijze te onderzoeken.

V. De historie van Alexander
Leerzaam voor de Middelnederlandse woord-studie is een vergelijking van de
verschillende Alexander-teksten, waarvan de oorsprong en de onderlinge verhouding
door S.S. Hoogstra, C.H. Ebbinge Wubben, H. Fuchs en A.J. Barnouw grondig
1)
bestudeerd is .
In de tweede helft van de dertiende eeuw heeft de Westvlaming Maerlant de
geschiedenis bewerkt in zijn Alexanderroman en in de Spieghel Historiael.
In de tweede helft van de veertiende eeuw is Maerlant's berijming uit de Spieghel
- voor een klein deel uit de Alexander - in proza omgezet door de waarschijnlijk
Oost-Vlaamse bijbelvertaler van de zogenaamde bijbel 1360 (de tekst II bij Hoogstra),
die later als Volksboek gedrukt werd.
In 1515 gaf de Antwerpse drukker Claes de Grave een

1)

Hoogstra: Prozabewerkingen van het Leven van Alexander den Groote in het
Middelnederlandsch ('s-Gravenhage - M. Nijhoff - 1898). - Ebbinge Wubben: De zogenaamde
eerste Nederlandse Historiebijbel (Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis III, 1905. blz. 323-350)
- Fuchs: Beiträge zur Alexandersage (Giessen 1907). - Barnouw: A middle low German
Alexander legend (The Germanic Review, Columbia University press 1929, blz. 50 vlg.)
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vertaling uit van de Spieghel Historiael, naar de Latijnse tekst van Petrus Comestor
1)
bewerkt, waarbij Maerlant's tekst slechts hier en daar geraadpleegd werd .
Naast deze drie Zuid-Nederlandse teksten, die telkens een eeuw van elkaar
verwijderd zijn, bezitten we een Noord-Nederlandse tekst, in de zogenaamde Eerste
Historiebijbel (Tekst I bij Hoogstra), die teruggaat op Der Sielen Troest, gelijk
2)
Barnouw overtuigend aangetoond heeft . De datering van deze prozabijbel is
onzeker. Terecht twijfelt Ebbinge Wubben aan het vroeger algemeen aangenomen
jaar 1358: daar alle handschriften uit het midden van de vijftiende eeuw zijn, acht
hij deze Noord-Nederlandse bijbel eer na dan vóór 1400 ontstaan, zodat deze
‘eerste’ bijbel dan de ‘tweede’ zou moeten heten. Toch zal de taal van deze beide
teksten, die niet meer dan enkele tientallen jaren in ouderdom verschillen, als
gelijktijdig Zuid- en Noord-Nederlands proza vergeleken kunnen worden.
De Bijbelvertaler heeft Maerlant's verzen op de voet gevolgd; daardoor is een
vergelijking van het woordgebruik mogelijk geworden. Om de afwijkingen te
beoordelen moet men met verschillende factoren rekening houden. Maerlant beschikt
over een rijke taalvoorraad, die niet alleen geput is uit de omgangstaal van zijn West
Vlaamse tijdgenoten. ‘Messelike tonghe in boeke’ heeft hij geraadpleegd: de hoofse
litteratuurtaal, archaïstische woorden en wendingen die hij hier en daar nog aantrof,
en zeldzame dialektwoorden, die hem om de rijmklank te pas kwamen. De
Bijbelvertaler is geen streekgenoot: hij is waarschijnlijk meer vertrouwd met de taal
van

1)

2)

In de uitgave van De Vries en Verwijs (Inl. LI) werd beweerd, dat de bewerker hoofdzakelijk
Maerlant volgde. Hoogstra (Inl. CXLI) betoogde dat er ‘geen grooter overeenkomst bestaat
dan men verwachten kan van twee bewerkingen naar een zelfde prototype.’ De waarheid ligt
in het midden, want in het eerste citaat dat Hoogstra geeft (blz. CXLIII), vindt men duidelijk
twee rijmende woorden uit Maerlant's tekst.
Het sterkste bewijs is, dat de Hollander een ei laat leggen door een haen, terwijl het
Nederduitse hōn natuurlik aan gallina van de Lat. tekst beantwoordt.
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Oost-Vlaanderen of West-Brabant dan met het West-Vlaams. De rijmen van zijn
voorbeeld moet hij wegwerken, en daardoor kan menig verouderd, zeldzaam of
ontleend woord verdwijnen, dat voor zijn eenvoudige lezers vreemd zou klinken.
Zijn taal wordt dus veel eenvoudiger dan die van Maerlant's navolgers in dezelfde
veertiende eeuw, en zal dichter staan bij de omgangstaal van zijn tijd en zijn streek.
Er is echter bij dit onderzoek een belemmerende factor: wij kennen onze tekst uit
acht bijbelhandschriften, die alle vijftiende-eeuwse kopieën zijn, in de Noordelijke
Nederlanden geschreven en lichtelijk aangepast aan Noordelijk taalgebruik. In
hoeverre Zuidelijke woorden door Noordelijke vervangen werden, is moeielijk na te
gaan, zolang niet de bijbelteksten die met een Zuid-Nederlandse redaktie
vergelijkbaar zijn, nauwkeurig onderzocht zijn. Soms wijzen de varianten ons de
weg. Wanneer b.v. de uitgegeven tekst (uit hs. A) vechtelic heeft, (blz. 53,8) en de
andere hss. gevecht, dan is natuurlijk het eerste woord, dat typisch Noordelijk is,
van de afschrijver afkomstig. Vinden we naast elkaar de lezingen: verteerdet,
verchiert, verseert, verscoerdet (blz. 118,22), dan is het niet moeielijk, vast te stellen
dat het Vlaamse woord verterden de kopiïsten parten gespeeld heeft. Woorden als
pile, here, helpe blijken Noord-Nederlandse verduidelijkingen, wanneer de varianten
quarele, bataelgiën, soccoers hebben. Over het algemeen zullen de afschrijvers ook omdat ze grotendeels gewijde teksten voor zich hadden - geen te ingrijpende
wijzigingen in het woordgebruik aangebracht hebben. Dat blijkt ook in het handschrift
C, dat een Oostelijk afschrift bevat, en wel de taalvormen wijzigt (b.v. solde, golt,
stolt, wolde, oen, dorch), maar zelden in het woordgebruik ingrijpt.
Een volledige opsomming van het materiaal dat wij bij dit onderzoek verzamelden,
zou in dit artikel te veel plaats beslaan. Wij bepalen ons dus tot de bespreking van
enige hoofdzaken.
Stellige taalgeografische uitkomsten levert het onderzoek om bovengenoemde
reden niet op: wat voor landsman de Bijbel-
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vertaler was, is uit deze afschriften niet op te maken. Wel blijkt dat hij geen
Westvlaming was, want zuiver Westvlaamse vormen als soe (× si), togen (× tonen),
gansen (× genesen), banderside, het participium gesijn uit Maerlant's tekst, zijn
overal, ook in de varianten, vermeden.
Onder de verouderde woorden die door de Bijbelvertaler gemoderniseerd zijn,
schuilen wellicht ook enkele, die in de veertiende eeuw plaatselijk nog in gebruik
waren. Twi (× waarom, waerbi) en bidi (× omdat) worden vermeden, evenals
harentare (× allesins) en duerentuere. Onder de conjuncties tekende ik aan onthier
ende (× totdat), nochtoe dat (× diewile dat), teersten dat (× als), bidien dat (× omdat),
maer dat (× sonder dat), sident dat (× nadien dat, zeder dat), weltijt (× als); onder
de bijwoorden: alle weghe (× altoes), nieuwinge (× cortelike), elswaer, banderside
(× opt ander side), mettien (× binnen desen) Begrijpelijk is dat oude woorden en
formules uit de wereldse epiek plaats moesten maken voor andere, die eenvoudige
kloosterlingen gemakkelijker begrepen, o.a. wijch, eenwijch, wigant, degen, gediet,
baroene (× prince), porsse (× strijt), rote (× vole, here), ten swaerde vanghen, in
hant gaen (× over here ontfangen), in staden staen (× helpen), crone dragen (×
regneren), te prighe, feeste driven, met genende, mesprijs, te minne plegen (× lief
hebben), stivelen (× doersteken), genendich (× vroem), gehertich (× vroem), een
ors bescreden hebben (× sitten op), uten spele gaen, welgeraect, wel ter cuere,
geprenden (× gripen), blouwen (× slaen), mesfal (× achterdeel), ommare hebben,
hout (= genegen), steen (× borch) en een groot aantal andere woorden, ons uit de
dertiende-eeuwse litteratuurtaal bekend, maar hier vermeden, b.v. maghetoghe,
kersp gehaer (× ghelu-blont), hem genoten ane (× een wijf nemen), verdinc (× vrede),
bilen (× grijnsen), een!yc (× heymelic) bispel (× goede punte), stranc, branken (×
scoten), waerderebbe (× azement, camere) weech (× want), verhemelt (×
overgewelft), lise, gemanc, condicheit (× stoutheit), te sinen bederve (× oirbaer),
lijfnere (× lijftocht), bejach (× ghiericheit), hergen (× destrueren) ragen (× uut-
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comen), overliden (× varen over) swaer gaen (× groet gaen), niden (× onweert
hebben) wedertalen (× antwoerden), anestriden (× na riden) verminnen (× minnende
werden), geweren (× beletten), ontfriën (× onse vriheit nemen), saken (× an hem
tien), verstriden (× striden op), verhoren (× vernemen), versamen (× vergaderen),
ontrinnen (× ontvaren), delven (× begraven), messpreken, veninen (× vergeven
metten venijn); lanken (× gemechte), miede (× ghelt, ghifte), bigordel (× sac),
oversprake (× hoge woerde), doghet (× weldaet), bedranghe (× gedranghe), vorders
(× vaders), elpendier (× olifant).
Onzeker zijn we bij vreemde woorden als foreest (× bosch), fosseit (× dal), lyoen
(× leeu), scorgie (× gheesele), ymage (× beelt), amiën (× gespele), vite (× leven),
visieren (× maken), want hier kunnen de inheemse woorden, evenals bij het
bovengenoemde pile voor quarele, wel afkomstig zijn van de Noord-Nederlandse
afschrijvers. Omgekeerd gebruikt de Bijbelvertaler soms een vreemd woord, waar
bij Maerlant een Diets woord staat, b.v. provancy voor spise, gavelotte voor spiet,
costume voor zede.
Eigenaardigheden uit Maerlant's taal, die de Bijbelvertaler niet overneemt, zijn
o.a. de voorkeur voor de versterkende praefixen uut en dore (uutwel, uuthovesch,
uutscone, dorescone), en voor adjectieven met ge- als gecammet, wit gehuut, gehoet
(van hoofd voorzien), gesekelt (= met sikkels voorzien), een verkleinwoord op -lijn
als vogeline. Aldusdaen en voerbaer worden verlengd met het suffix -ich; gedane
wordt gedaente; -tiere (menigertiere, tweetiere) wordt -hande; het suffix -ijn goudijn,
ijserijn) wordt -en; het suffix -e (gesonde, lieve × liefde) is ongewoon geworden.
Sommige vervangingen schijnen wel op persoonlijke voorkeur te berusten, als
wout door bosch, vro door blide, gram door toernich of erre, tale door sprake, vroet
door wijs, tenzij deze aan afschrijvers te wijten zijn.
Ongewone woorden gebruikt deze auteur zelden. Van eigen
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maaksel schijnen te zijn ongevriende en ontale, door Verdam alleen uit deze tekst
opgetekend. Twee woorden die volgens het Mnl. Wdb. bij Maerlant niet voorkomen,
zijn ackeren en besetheit (blz, 156,1): de bewijsplaatsen in het Woordenboek zijn
juist ontleend aan het Passionael van deze zelfde auteur, en aan zijn bijbelvertaling.
Om de balans zuiver te maken, moet ook nagegaan worden, welke woorden van
Maerlant de bewerker wèl behield, en die dus in zijn tijd en omgeving nog gangbaar
of tenminste begrijpelijk waren. Dat is ook van belang om na te gaan welke daarvan
een eeuw later nog in gebruik of bekend waren. Opnieuw doen wij een greep uit
het materiaal, en wijzen op de substantieven: ors, liebaert, moude, gevoech,
dorperheit, overtale, gesmide, getelt, vorste (= uitstel) spiet, vingerline, evele,
hantgheslach, slavine, wimpel, hagedochte, camerier, yeesten, astronomijn,
kaytivichede, gerzoen, arseterie, luxurie, fonteyn (= water), torment, sepulture,
morseel, quarelen, pinyoen; de werkwoorden hem belgen, (des kynts) genesen,
honen (= bedriegen), sinen spot houden, ontberen, (= laten varen), opheffen (=
aannemen) begort hebben, spannen (= binden), verterden, vromen, overeendragen,
quelen; de adjektieven ghemate, crancke (spise), erre; de adverbia saen, stille ofte
lude, bet, dorperlike, de conjunctie also saen als, opdat (= indien).
Tussen deze veertiende-eeuwse vertaling en de tekst die in 1515 door Claes de
Grave gedrukt werd, liggen weer anderhalve eeuw. Men zou opnieuw een sterke
modernisering van het woordgebruik en de taalvormen kunnen verwachten, maar
het tegendeel is het geval: de litteratuurtaal van de veertiende eeuw, die reeds
zoveel dertiende-eeuwse bestanddelen bevatte, is sindsdien nog sterker gefixeerd.
Zelden treft men een woord dat niet in het Mnd. Wdb. uit oudere bronnen opgetekend
is, en dan kan het nog toevallig zijn dat Verdam het niet aangetroffen heeft. Zulke
woorden zijn b.v. brasserij (brassen en brassere zijn wel bekend, hoewel vrij jong),
reysigers oft

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

295

buytenvolck, betoveren, bi een roepen. Dreigement, goedsmoets, onversiens zijn
tot nu toe maar op enkele plaatsen gevonden. Jong zijn waarschijnlijk ook een paar
germanismen als feber (koorts; het Mnl. Wdb. heeft op één plaats fever) en
barbarische habiten.
De meest opvallende eigenaardigheid van deze jongere litteraire taal is de
overvloed van bastaardwoorden, waar de vertaler van 1360 in bijna alle gevallen
een inheems woord gebruikt. Daaruit blijkt de machtige invloed van de Bourgondische
ambtelijke taal en van de rederijkersmode. Als voorbeelden noemen wij: accorderen,
accoert sijn, ambassade, bosschagie (reeds bij Maerlant), destrueren, diversch,
eclipsis, fantasie, fame, flatteren, generacie, genereren, concordancie, corrigeren,
cureren, interpreteren, luxurie, muragie, nacie, passeren, presenteren, purificatie,
rebelleren, regionen, regnacie, repareren, reverencie, sacrificie, scientie, sentencie,
subiectie, succederen, tempereerlijc, tractatie, translacie, usancie.
Verscheidene van deze woorden komen ook in Maerlant's taal voor, maar zo
talrijk zijn ze waarschijnlijk nooit te voren geweest.
Dat de zogenaamde Bijbel van 1357 of Eerste Historiebijbel van Hollandse oorsprong
is, werd reeds in 1861 door Leendertz (Navorscher XI, blz. 338 vlg.) op grond van
1)
de taalvormen aangetoond . Alle handschriften zijn onafhankelijk van elkaar en
2)
‘zogoed als zeker missen we de autograaf van de vertaler’ . Hoogstra's
veronderstelling dat er een Latijns

1)

2)

Vgl. Hoogstra t.a.p. blz. XXXIII. Daaraan kan nog toegevoegd worden: vermorgen (blz. 24)
= vermergen, een vorm met o die ook bij Potter voorkomt, de o in ropen, slogen, het ontbreken
van de slot-e in heer, saec etc, van enen dier, in sinen slaep, gedaent, gewoent. Opmerkelijk
zijn ook de talrijke gevallen van enclise zonder t als wilgi, congi, spreecgi, selgi, siegi (vgl.
Verdenius in Ts. 43), de Noordelijke vormen du neemste, moechste, biste, hadste, de
verkleinwoorden knechtgins, steentgen. - Hs. A heeft de speciaal Noord-Hollandse vorm
bregge, waar alle andere hss. brugge hebben. Hs. F, dat volgens Barnouw het dichtst zou
staan bij het Nederduitse voorbeeld, heeft merkwaardigerwijze juist vormen uit de Zuidelijke
litteratuurtaal en zelfs het Brabantse suffix -leec voor -lic.
Ebbinge Wubben. t.a.p. blz. 333.
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origineel van deze Historiebijbel bestaan zou hebben, is ongegrond gebleken. Voor
de bijbel maakt de compilator gebruik van Maerlant's Rijmbijbel, maar voor de
Historie van Alexander heeft hij er de voorkeur aan gegeven, de beknoptere
gegevens die hij in Der Sielen Troest vond, te verwerken. Daardoor loopt deze tekst
niet parallel met die van de Zuid-Nederlandse bijbelvertaler. Was dat wel het geval,
en had hij ook hier zelfstandig Maerlant gevolgd, dan zou de vergelijking ons
uitnemend materiaal voor woordgeografie kunnen verschaffen, terwijl nu de
vergelijking zich tot enkele woorden moet bepalen.
Met het adjectief kersp bij Maerlant, correspondeert hier cruust haer (blz. 3, var.
1)
gecruust) ; dat ook opgetekend is uit een Haarlemse inkunabel (Barth. den
Ingelsman); ook het volgende locken voor hoofdhaar, schijnt volgens de plaatsen
bij Verdam Noord-Nederlands te zijn. Breydel correspondeert met toem, dat wel
niet uitsluitend Noord-Nederlands is, maar daar blijkbaar het meest gangbare woord.
Voor gheesele geeft deze tekst swiep; voor gestubbe: stof, dat ook in West-Vlaamse
bronnen gewoon is, maar minder in andere Zuid-Nederlandse streken; voor wet
vindt men hier ewe; voor cijns: tijns; voor gevecht: vechtelic; voor geliken: gelikenen,
voor wanneer: hoeneer.
Ten slotte vermelden we nog een aantal woorden, die de Noord-Nederlandse
afkomst van deze tekst ten overvloede bevestigen. Struucrover komt behalve hier,
alleen in de Westfriese Stadsrechten voor. Verlagen (= insidiari) komt overeen met
Mnd. vorlagen, maar ontbreekt in het Zuidelijk Mnl. Evenzo twidrachtich en
zegevechter, een vertaling van triumphator, waarschijnlijk uit de kring van Geert
Grote afkomstig en niet ouder dan ± 1400; scepen toemaken = in gereedheid
brengen; iet opweghen: op de weegschaal omhoog doen gaan; sijn onwaerde
werpen op enen, dat Verdam slechts uit één plaats, ook uit de ‘Bijbel van 1357’
aanhaalt. Boerte, dat naast boerde

1)

Hoogstra geeft de foutieve lezing cruuft en gecruuft.
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staat, vindt men behalve in N.-Ned. bronnen nog slechts op één plaats bij Jan
Yperman. Niet in het Mnl. Wdb. vermeld zijn: drincnap, scrijfbort (in de betekenis
van schrijftafel) en toebevrosen.
Deze gegevens uit een betrekkelijk klein fragment zijn voldoende om aan te tonen
dat een vergelijkend woordgeografisch onderzoek van de beide Historiebijbels zeer
leerzaam kan zijn voor de kennis van het woordgebruik in Zuid- en Noord-Nederland
omstreeks 1400.
Utrecht
C.G.N. DE VOOYS

Het abele spel van Lanseloet, door Zeeuwse Rederijkers ten tonele
gebracht?
Het is bekend dat het spel van Lanseloet, ook na de Mid-deleeuwen, door oude
1)
drukken en nadrukken verspreid werd , maar van mogelijke opvoeringen is tot nu
toe nergens melding gemaakt. Een spoor daarvan is waarschijnlijk te vinden in het
archief van de rederijkerskamer de ‘Fiolieren’ te 's Gravenpolder, waarvan de
schamele resten op het stadhuis te 's Gravenpolder op Zuid-Beveland bewaard
worden. Toen de heer D.A. Poldermans uit deze verzameling Het spel van de
2)
Stathouwer uitgaf , liet hij in een Bijlage een oud ‘Register van de boeken van
Rhetorika’ volgen. Daarin trof mij de mededeling dat van Sanderijn en Lanslot ‘nog
een rol aanwezig was’. Bij navraag bleek inderdaad, dat zowel de rol van Sanderijn
als die van Lanseloet, uit het abele spel, volledig afgeschreven waren op een lange
rol papier. Dat kan wel niet

1)
2)

Zie P. Leendertz Jr: Mnl. Dram. Poëzie, blz. XI vlg.
In het Archief van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 1930.
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anders geschied zijn dan ten bate van een speler, die daaruit zijn rol moest leren.
Wanneer dat plaats gehad heeft, en of het een opvoering in deze zelfde Kamer
gold, is moeielijk na te gaan.
Aangezien het niet onmogelijk was dat deze rederijkers de beschikking hadden
over een oud handschrift, vroeg ik omtrent de tekst nadere inlichtingen aan de heer
D.A. Poldermans, die zo vriendelijk was, mij de voornaamste afwijkingen van de
oudste tekst mede te delen. Daaruit bleek mij, dat voor deze rollen een van de oude
drukken gediend heeft, die in hoofdzaak vrij getrouw afgeschreven is, behoudens
spellingvarianten, dialektische afwijkingen (weglating van de h), enkele foutieve
lezingen en kleine moderniseringen.
De afwijkingen komen meer overeen met de Antwerpse postinkunabel van ± 1518
(bij Leendertz A) dan met de oudste Goudse inkunabel van 1486 (bij Leendertz G),
want op twee plaatsen waar A een regel meer toegevoegd heeft dan G (vs. 283 en
vs. 561), vinden wij die ook in ons afschrift. Of daarvoor deze Antwerpse druk of
een daarop teruggaande gediend heeft, zal moeielijk uit te maken zijn. Voor de
tekstkritiek zal dus uit deze jongere overlevering niets te leren zijn.
C.G.N. DE VOOYS
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Versbouw in Bredero's ‘Spaanschen Brabander’
I.
Hoewel men Bredero vrij algemeen een groot dichter noemt, zijn sommigen over
de bouw van zijn verzen maar matig te spreken. Om inzicht in deze kwestie te
krijgen, ben ik een studie begonnen van zijn Spaanschen Brabander, mede in
verband met de versverandering in de loop van de zestiende eeuw. In het
1)
onderstaande mogen enige van de verkregen resultaten volgen .
Opmerkelijk zijn altijd de verzen met meer of minder dan twaalf syllaben, die af
en toe tussen de alexandrijnen voorkomen. Zijn ze ontstaan door slordig uitgeven,
of heeft de dichter ze zo geschreven? En als dat laatste het geval is, hebben we
dan met onhandigheid te maken? Het tweede bedrijf, waar blijkbaar het opzet heeft
voorgezeten om het vrijwel geheel in alexandrijnen te schrijven, telt 470 vss., waarvan
61 geen twaalf lettergrepen hebben, d.w.z. ongeveer 13%. Hierbij zijn verscheidene,
die door een kleine, haast vanzelf sprekende wijziging in de uitspraak van een enkel
woord, gemakkelijk als alexandrijnen kunnen worden gelezen, b.v. vs 523:
Al wast van twaelf pont, ick brochtet heel ter schanden.

Anders staat het m.i. met verzen als:
496
628
926
942

Met een suyv're dwaal en het vergult lampet.
De wijse Pallas, en de suyv're Diaan,
Voorwoor Robknol, 'k sie ou met verwund'ren an,
Och dit 's lacker dingh! [Robbe.] De saus daar ghy 't me eet,

Men kan zich beter indenken, dat een zetter van 'k voluit ik

1)

Ruimte voor specificatie van mijn leeswijze en berekeningen is hier niet. Wie met het oog op
eigen studie nader wil vergelijken, stel ik gaarne mijn verdere gegevens beschikbaar.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54

300
maakt, dan het omgekeerde. Bovendien zijn het derde en vierde voorbeeld m.i. in
deze redactie mooier, immers nadrukkelijker in hun zwaardere rhythmische gang,
dan wanneer 'k en 's als ik en is worden uitgesproken. Leest men na elkaar: ‘Och
dit is lacker dingh!’ en: ‘Och dit 's lacker dingh!’ dan schijnt het tweede beter bij de
van genoegen smakkende Jerolimo te passen.
Tot wijziging van de overgeleverde tekst voelt men zich hier te minder gedrongen,
wanneer men passages leest als:
Neen by gut, Trijn, dat waren nobele Baasen,
O se kannen een Kan lustich werpen door de Glasen
En vangense buytens'huys, de jonckste was een lanst,

welke verzen heel gewoon zijn voor Bredero en niet de indruk maken van verknoeid
te zijn.
We zien dus, dat de alexandrijn voor hem allerminst een vers was, dat zich telkens
weer als zodanig opdrong en in een groot stuk niet door vrije verzen kon worden
afgewisseld. Toch is die vrijheid niet altijd gelijk. De afwijkende regels komen n.l.
het meest voor in de vlotte dialogen. Het blijft steeds enigszins willekeurig een grens
te trekken, maar we zouden kunnen stellen, dat het vlotte over en weer spreken
van karakter verandert, als een persoon meer dan vijf verzen zegt; die volgende
verzen nemen we dan in de tweede categorie, bovendien de alleenspraken en
terzijdes in hun geheel, omdat daar van dialoog geen sprake is. In cijfers uitgedrukt
vinden we dan:

vlotte dialoog

totaal aantal vss.
212

niet-alexandrijnen
aantal
percentage
38
17,92

de rest

258

23

8,91

In de vlotte dialoog is het vrije verstype dus ongeveer tweemaal zo talrijk als bij
de rest. Hoewel zulke cijfers alleen
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een betrekkelijke, geen absolute waarde hebben, meen ik toch, wegens het grote
verschil, te mogen vaststellen, dat Bredero zich wel aan de regelmaat van het getelde
vers trachtte te houden, maar dat de alexandrijn in de vlotte dialoog te grote
bezwaren voor hem opleverde, wat voor een realist als hij, die de levendigheid van
het gesprek trachtte te treffen, niet vreemd is. Zulke afwisselingen mogen voor
moderne oren wel eens hinderlijk zijn, in zijn tijd is het dat voor de meesten stellig
niet geweest.
Parallel hiermee loopt de frequentie van jambische verzen, waarvoor we het
volgende tabelletje vinden:

vlotte dialoog

totaal
212

jambisch
aantal
104

percentage
49,06

de rest

258

177

68,60

Ook in dit opzicht blijkt de invloed van het oudere, vrijere vers sterker in de
gesprekken, wat alweer begrijpelijk is, omdat er minder gelegenheid is tot stylering.
De levendigheid tracht Bredero niet durend te vangen in de enigszins strakke
regelmaat van het jambische rhythme; in de dialoog laat hij zijn personen vrijuit
spreken; komen ze evenwel tot het rustige verhaal of de bespiegeling, dan wordt
ook het rhythme rustiger en dus regelmatiger.
1)
Opmerkelijk is het betrekkelijk geringe aantal jambische verzen, n.l. 68,70% , wat
te meer opvalt, omdat ik voor het eerste bedrijf van het Moortje tot 77,86% kom,
2)
een verschil, dat misschien aan de slechte uitgaven is toe te schrijven. Elders heb
ik echter aannemelijk trachten te maken, dat

1)
2)

Berekend naar het totaal aantal alexandrijnen, dus met aftrek van de vrije verzen.
De compositie van Bredero's ‘Spaanschen Brabander’; ‘De Nieuwe Taalgids’ XXVIII, blz. 1
vlgg.
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Bredero zijn laatste stuk in twee étappes heeft vervaardigd en daarbij de eerste
opzet in alexandrijnen, de latere uitbreiding in vrije verzen schreef, misschien wegens
veranderde opvatting aangaande de aard van deze verstypen. We vragen ons nu
af, of hij soms een deel van de jambische alexandrijnen veranderd heeft in
niet-jambische, waardoor het verschil zou worden verklaard. In dat geval zouden
we onder deze laatste allicht sporen van de wijziging aantreffen, b.v. inversie, waarbij
door herstel van de gewone woordorde een jambisch rhythme zou ontstaan. Voor
zover ik zie, is dit nergens het geval, zodat de veronderstelling niet juist is, of Bredero
moet wel zeer voortreffelijk hebben veranderd. Aannemelijker lijkt me, dat de dichter
van het begin af reeds een minder regelmatig vers wilde schrijven. Het resultaat
moet hem niet bevredigd hebben; vandaar dan zijn radicaal overgaan tot het vrije
vers. Maar ook dit is niet veel meer dan een veronderstelling.
Leerzaam met het oog op de definitie van de alexandrijn zijn verzen als:
U alderminste slaaf die gay weet op der aart,
Die wenst ou al het gheen da gay denckt en begaart.
(vs 620/1)

waarvan we voor de tweede helft het rhythme kunnen voorstellen als ⌣⌣_⌣⌣_. Deze
en andere alexandrijnen van vijf heffingen zijn vrij talrijk in dit stuk; bovendien vinden
we er van vier en soms van zeven, b.v.:
hy niet en heeft ghegheten
D n e n kru̅y̅mpj dr ch bro̅o̅t, d t i k dro̅e̅ch m n bo̅r̅st,
(vs 544)
Jo̅n̅ck r h̅e̅bj w t nie̅u̅ws, ge̅e̅ft t m̅y̅,
ba̅a̅s? (vs 657)

Tellen we al deze verzen met minder of meer dan zes heffingen samen, dan komen
we tot een percentage van 11,25%. Het Moortje, in alles wat regelmatiger, heeft
3,96%, wat ook al niet gering is. Soortgelijke resultaten kan men eveneens bij andere
dichters uit die tijd vinden. Voor hen had de alexan-
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drijn nog geen vast aantal heffingen. Het getal zes is niet een principe, maar een
gevolg van het steeds meer jambisch worden van het Nederlandse vers. Bredero
heeft in dit type niet veel anders gezien dan een vers van twaalf syllaben, dat op
alle mogelijke manieren gebruikt kon worden. Terwijl hij bewust het twaalflettergrepige
vers ging schrijven, bleef het vrije vers in het onderbewuste werken. Dichters die
bij het toenemen van de jambische maat gemakkelijk tot de meer eendere beweging
vervielen, kwamen ook spoedig tot eenheid in de versvorming, die evenwel lang
niet altijd synoniem was met voortreffelijkheid. Anderen, voor wie elke stemming
zijn eigen rhythme eiste, kon het gebeuren, dat hierdoor het nieuwe principe van
syllabentelling krachteloos werd, hetzij doordat ze het bewust verlieten, hetzij doordat,
wegens de vele rhythmische combinaties, het gevoel voor het bepaalde getal
verzwakte. In zover is het instructief, dat de alexandrijnen in de Spaanschen
Brabander veel minder enjambement vertonen dan in het Moortje en ook in dat
opzicht dus meer overeenstemmen met de vrije verzen, zoals we verderop zullen
zien.
Gaat men de alexandrijnen in typen indelen, daarbij alleen lettend op de onderlinge
afwisseling van sterke en zwakke syllaben, dan heeft de Spaanschen Brabander
er 31 verschillende soorten (Moortje 26). Er is hier geen ruimte om ze alle te noemen
en te bespreken; een paar opmerkingen mogen volstaan. Hooft heeft in 1615 vier
schema's van halve alexandrijnen gegeven, die hij goed achtte, terwijl hij alles wat
daar buiten viel, afkeurde. Hoewel hij zelf meer dan eens tot andere vormen kwam,
1)
week hij toch niet heel sterk af van zijn theoretisch opgestelde schema's . Het is
interessant in dit opzicht de verhouding van het werk van Bredero tot dat van Hooft
te bepalen. Voor het Moortje vond ik, dat van het totaal aantal alexandrijnen behalve
de jambische nog 16,32%

1)

Vgl. voor deze kwestie mijn proefschrift Het vers van Hooft, blz. 9-14, 40-45, 61.
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binnen het schema van Hooft vallen en 5,83% er buiten. Dit laatste getal is ongeveer
tweemaal zo groot als ik vond voor de Granida en de Geeraerdt van Velsen (3,69%
en 2,26%). Veel sterker wordt weer het verschil in de Spaanschen Brabander. Terwijl
we voor de eerste categorie van verzen ongeveer hetzelfde percentage vinden als
voor het Moortje (16,87), komen we voor de rest tot 14,43%, wat aanzienlijk meer
is. Aangezien deze laatste verzen veel minder regelmatig van type zijn, komt ook
hier de neiging tot vrijmaking voor de dag. Dat we inderdaad met onregelmatig
gebouwde alexandrijnen te maken hebben, blijkt vooral uit het feit, dat we hier alle
verzen met meer of minder dan zes heffingen vinden. Behalve die met een
anapaestische helft (4,89%), zijn de verzen met ⌣_⌣⌣_⌣ nogal talrijk (4,40%), b.v.:
Dits Nickers-gheleertheyt door Heyntjeman versiert (vs 585).

Zelfs in de tweede helft gebruikt Bredero deze vorm, waarbij dan de laatste syllabe
vanzelfsprekend betoond wordt, b.v.:
En hedy geen borstel? (Robbe.) En hebdy gien swijns veeren?
(vs 491)

Het is grappig, dat Robbeknol ook rhythmisch zachtjes zijn meester nabouwt, die
om een borstel vraagt, hoewel hij weet dat er geen is en zodoende een wat
wonderlijke situatie doet ontstaan.
Wanneer we nu het voorgaande samenvatten, dan meen ik te mogen vaststellen,
dat Bredero in de Spaanschen Brabander experimenteert met de versvorm, midden
in een dichterlijke ontwikkeling verkeert. Het gaat er om, of de alexandrijn geschikt
is voor de levendige dialoog van zijn personen en daarvoor wordt dit vers vrijgemaakt
van alles wat op regelmaat zou kunnen gelijken. Afgekeurd heeft hij het resultaat
blijkbaar niet - waarom werden deze delen anders zo gespeeld - maar tenslotte
heeft hij toch de radicale sprong naar het vrije vers gemaakt en de later toegevoegde
stukken alle op die manier gevormd.
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II.
Een dichter kan wel allerlei vormen gebruiken, maar er blijft altijd de vraag, in
hoeverre deze aesthetisch verantwoord zijn. Daar zijn de eisen van het rhythme als
zelfstandige factor, van de versmelodie en die van de overeenstemming tussen
vorm en inhoud. Om inzicht in deze laatste kwestie te krijgen heb ik een onderzoek
1)
ingesteld op dezelfde wijze als ik dat ook voor het werk van Hooft heb gedaan . Het
zou te veel plaatsruimte vergen om dit hier in extenso uiteen te zetten en daarom
mogen enkele opmerkingen volstaan.
Van het tweede bedrijf beginnen 48 alexandrijnen met een betoonde syllabe. In
mijn studie over het vers van Hooft heb ik uiteengezet, waarom zulke verzen de
2)
opmerkzaamheid sneller spannen dan wanneer de inzet onbetoond is. Zo vinden
wij ze vaak, wanneer iemand wordt aangesproken, b.v.:
Joncker lustje, tast toe, dat broot dat is seer goet, (vs 934)

In principe komt het op hetzelfde neer, wanneer het vers met een uitroep begint:
Semers, ghelieverkens, ick beeld my woorlijck in
Dat ick by menschen niet, maer da 'k by Nymphen bin,
(vs 648)

Merkwaardig is, dat in deze laatste categorie de vershelft _⌣_⌣⌣_ even vaak
voorkomt als _⌣⌣_⌣_, hoewel de laatste toch over 't geheel veel talrijker is. Ook bij
3)
Hooft vond ik een soortgelijk verschijnsel. De verklaring die ik toen gaf, wordt nu
bevestigd: wanneer op een trochaeus als begin onmiddellijk een betoonde syllabe
volgt, wordt het licht krampachtige van de inzet aangehouden; een dactylisch begin
is breder; nu heeft deze groep een sterk emphatisch karakter en daarom past het
begin _⌣_⌣⌣_ hier heel goed.
Ook wanneer iemand de spreker in de rede valt, of als een

1)
2)
3)

t.a.p. blz. 69-86.
t.a.p. blz. 58.
t.a.p. blz. 71.
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nieuw personage optreedt, vinden we deze vormen; in beide gevallen moeten ze
snel de aandacht op zich vestigen. Een soortgelijk geval hebben we bij vs. 596,
waar Trijn plotseling op een ander onderwerp overgaat en zich daarbij meer direct
tot An richt:
Ey siet iens watten slort heb ick hier veur mijn buyck,
Ick spu dat icket sie, 't is vol stoppen en lappen,
En siet ick sel terwijl een vaentje laten tappen:
Maar hoe stoeyde ghy so met sulcken groot ghewelt?

Verder kunnen we ons deze rhythmen goed denken bij imperatieven en wanneer
het eerste woord een aanwijzende betekenis heeft, of blijkbaar door de dichter graag
sterk belicht wordt, b.v.: vs 800:
Wy trocken na Haarlem, daar ginghen wy logeeren
In een goe herrebergh, by andere luy met eeren.
s' Nachts als ick lach en sliep, soo stal hy al mijn gelt,

Dat hier de nadruk op s' Nachts valt, is wel begrijpelijk. Trijn, die tot nu toe behoorlijk
geleefd heeft, gaat met de man, met wie ze pas getrouwd is, in een ‘goe herrebergh’
logeren, maar wordt door hem in de steek gelaten en beroofd van al haar naarstig
verdiend geld. Dit wordt het keerpunt in haar leven en het bewuste vers is daarom
belangrijk van emotionele inhoud. Opmerkelijk is in dit verband de rijkheid van klank:
het telt geen enkele toonloze klinker. Zo wordt de tijdaanduiding s' Nachts wel
betekenisvol: om haar argeloosheid en zijn stiekum, laaghartig gedoe. De
vooruitgeschoven positie van dit woord maakt het nog opvallender.
Op deze manier vind ik van 35 verzen een duidelijke correlatie tussen vorm en
inhoud. Het voorkomen van de overige 13 zullen we op andere manier moeten
verklaren, voorzover dat tenminste ooit mogelijk is. Opmerkelijk is, dat 9 er van door
een niet-jambische regel worden voorafgegaan. Bij het grote aantal onregelmatige
verzen is dit niet veel bijzonders, maar wel iets. Een feit is, dat men de neiging heeft,
een eenmaal begonnen rhythmische beweging te herhalen en zo
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is het te verklaren, dat verzen van een zeldzaam type dikwijls vlak na elkaar
voorkomen en nergens anders te vinden zijn. Overigens hoeft de herhaling niet
steeds precies gelijk te zijn: het ene drieledige maatdeel kan het andere opwekken,
zij het niet op dezelfde plaats in het volgende vers. De verzen die niet-jambisch zijn
door eigen kracht, d.w.z. waar de inhoud de bepaalde vorm eist, zullen even goed
na een jambische beweging ontstaan en daarom kunnen we verwachten, dat deze
veel vaker zo'n regelmatige regel als voorganger hebben. Dit blijkt inderdaad het
geval te zijn. Van de 35 verzen, die tot deze groepen behoren, volgen slechts 14
op een niet-jambisch rhythme, dat is 40%. In de laatste categorie hebben we 9 op
13, d.w.z. 69,23%, wat aanzienlijk meer is. De herhalingsneiging komt hier duidelijk
aan de dag, dus van het rhythme als zelfstandige factor en dit is iets, wat we bij alle
goede dichters kunnen vinden.
Een bijzondere rhythmische vorm ontstaat, wanneer twee betoonde lettergrepen
op elkaar stoten. Daar de caesuur meestal met een rust gepaard gaat, doen we het
beste de verzen, waar de zesde en zevende syllabe geaccentueerd zijn, buiten
beschouwing te laten: de tweede helft zal daar dikwijls iets hebben als het versbegin.
Gaan we nu na, of er bij bepaalde personen en situaties voorkeur voor dit rhythme
is, dan valt op, dat het betrekkelijk veel voorkomt in de scène van Jerolimo met An
en Trijn. Het aantal verzen, dat zij zeggen, is 243 of 51,70% van het totaal. Hieronder
bevinden zich 13 van dit type, waarvan er in 't geheel 20 zijn, dus 65%. Nog
duidelijker wordt het verschil, als we de verzen die Robbeknol er af en toe tussendoor
zegt, meetellen. Dan krijgen we 260 verzen of 55,31% en 15 of 75%. Dit resultaat
verwondert ons niet, als we het vergelijken met wat we bij Hooft vonden, bij wie een
1)
vrij groot aantal van deze verzen sterk sensitief bleek te zijn . Nemen we in
aanmerking, dat de

1)

t.a.p. blz. 78-80. De daar gegeven verklaringen worden hier natuurlijk niet herhaald.
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passage in quaestie min of meer om een sensueel onderwerp draait, dan blijkt, dat
het verschijnsel bij beide dichters soortgelijk is. Daarbij hoeft niet in elk vers een
preciese correlatie te bestaan tussen vorm en inhoud. Juist de stemming van het
geheel kan hier vaker dan elders dit rhythme hebben opgewekt. Toch was het
mogelijk bij Hooft een uitgebreide overeenstemming aan te wijzen. Bij Bredero lukt
me dit slechts voor 11 van de 20, b.v.:
Want siet hy hadme lief, en ick was oock zoo groen
Dat ick hem tockelde h̅y̅ mi̅j̅n n et ra̅a̅c̅kte.
(vs 740)
(Trijn) Kreetje niet? (An) Kryten? wat? ick barste schier van lachen,
Het gingmen anmen hert: J w̅e̅l̅ w̅a̅s̅ h t s̅o̅e̅t...
(vs 746)

Ook vinden we dit type gepaard gaan met grote nadrukkelijkheid ten opzichte van
klank en betekenis, soms samen met een melodische verheffing van de betoonde
syllaben, b.v.:
Ey siet iens watten slort heb ick hier veur mijn buyck,
Ick spu dat icket sie, 't s v̅o̅l̅ st̅o̅pp n
l̅a̅p̅pen,
(vs 594)
gu̅t̅ Tri̅j̅n̅tj , h t sch̅e̅e̅n dat hy u wel bevil. (vs. 726)

Een ander rhythme, dat bespreking vereist, is het anapaestische. Er zit iets
opzwepends in: we hebben de neiging de zwakke lettergrepen versneld uit te spreken
en de sterke even aan te houden, zodat min of meer deze duurverhouding ontstaat:
. Bovendien is de tweede syllabe dikwijls zeer zwak geaccentueerd, zodat we
bij de overgang naar de sterke derde duidelijk een slag horen. Opmerkelijk is, dat
deze anapaestische slag bij Bredero - vermoedelijk wel bij de meeste dichters - op
het eind van een vers sterker wordt. Een criterium hiervoor hebben we in de kleurloze
syllaben: naarmater deze vaker aan de sterke lettergreep voorafgaan, wordt de
snelheid van voordracht op die plaatsen groter, de slagen sterker. Voor de laatste
vershelft gaat het om 18 van deze typen:
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Naar het eind toegaande wordt dus niet alleen de tweede, maar ook de eerste
syllabe van de anapaest zwakker betoond, wat een sterkere slag veroorzaakt en
een lichte versnelling in de voordracht, met als gevolg een kleine afwijking van de
isochronie, of wil men: isometrie.
Zo gezien schijnt dit rhythme goed te passen bij een zekere drift in de zegging,
b.v.:
Wat rijdme de vent? hij weet wel dat hy niet en het
Dan een gebroken pot. (Jero.) Maar wat voert ghy de snater?
(vs. 498)
En ging stilswyghend' deur, en maeckten mijn niet wacker,
En ritsten ande wijnt, over velt over acker: (vs. 803)

Ook wanneer het om zwierigheid te doen is, past dit type voortreffelijk:
(Jero) Schickt my de lobbe recht,
En krijcht my mijn bonnet met den royen plumagie,
(vs. 494)
U alderminste slaaf die gay weet op der aart,
Die wenst ou al het gheen da gay denckt en begaart.
(vs. 620/1)

Op deze wijze is het mogelijk alle verzen van dit type in te delen, uitgezonderd drie,
die echter door een niet-jambisch rhythme worden voorafgegaan, wat hun ontstaan
kan hebben beïnvloed.
Alles bij elkaar genomen vind ik een tamelijk grote correlatie tussen vorm en
inhoud, evenwel minder dan bij Hooft. Dit laatste verwondert ons niet, want bij de
vrijmaking van het vers kan het rhythme zich gemakkelijker als zelfstandige factor
laten gelden, wordt ook de band losser tussen wat de dichter te zeggen heeft en
de vorm waarin hij dit giet.
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III.
Over 't algemeen heeft men bij het rhythmische onderzoek weinig of geen aandacht
aan de vrije verzen van de zestiende en zeventiende eeuw besteed en zo is het
begrijpelijk, dat men principieel tegenstrijdige meningen kan aantreffen. De een
meent nog vier heffingen te constateren, waar een ander spreekt van het
zogenaamde knippelvers. Ten aanzien van een goede voordracht is deze kwestie
van practisch belang en daarom wil ik hier nog in het kort mijn bevindingen meedelen,
voor zover het de Spaanschen Brabander betreft.
Voor de vierheffingstheorie is wel wat te zeggen. In de eerste plaats bestaat
algemeen de neiging rhythmisch in vieren te groeperen; men denke aan het
veelvuldig voorkomen van de vierkwartsmaat in de muziek; geeft men verder iemand
de opdracht enige tijd gelijkmatig te kloppen, dan hoort men spoedig, dat
onwillekeurig telkens de eerste van vier iets harder uitvalt. In de tweede plaats
berustte het middelnederlandse vers hoofdzakelijk op vier heffingen. Maar hier is
tegen te zeggen, dat er allerlei andere combinaties dan vier mogelijk zijn en dat het
argument van het middelnederlandse vers alleen geldt, als men kan aantonen, dat
de verstraditie sedert die tijd niet gewijzigd was. Nu is het omgekeerde waar. Het
aantal lettergrepen per regel is na de middeleeuwen steeds groter geworden en
daarmee veranderde het karakter van het vers. Misschien zal men zeggen, dat zo
het wezenlijke van het oude vers niet geraakt wordt, maar deze tegenwerping gaat
niet op. Ten eerste is het voorlopig voldoende énig verschil aan te tonen, want dan
mag men beide verstypen a priori niet meer aan elkaar gelijk stellen. Belangrijker
is evenwel de volgende overweging. Het is niet mogelijk een onbeperkt aantal zwak
betoonde syllaben op elkaar te laten volgen; te eniger tijd zal er één sterker dan de
andere zijn. Daaruit volgt, dat een vers van vier heffingen niet willekeurig lang kan
wezen: al zijn er grote schommelingen mogelijk, er moet ergens een
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limiet bestaan voor het aantal lettergrepen Nu kan een vluchtig doorbladeren van
werken uit de verschillende periodes ons reeds overtuigen, dat het vrije vers
inderdaad langer is. Een telling van willekeurig genomen stukken bevestigde deze
indruk. Om slechts enkele van de gevonden cijfers te noemen. Voor Van den vos
Reinaerde vond ik gemiddeld 7,94 lettergreep per regel, voor Walewein 8,26, voor
Die eerste bliscap van Maria 9,16, voor Hanneken Leckertant 10,84, voor Warenar
12,34, voor de Spaanschen Brabander 13,66 in het begin, verderop kwam ik hier
zelfs nog tot hogere gemiddelden. De verschillen zijn aanzienlijk en daarom zijn we
niet gerechtigd, zonder meer aan de vier heffingen vast te houden.
En passant zij hier even gewezen op een algemener rhythmisch probleem. We
kunnen n.l. in verband met het voorgaande de vraag stellen, of wij de alexandrijn
even gemakkelijk zouden hebben overgenomen, als we nog gewoon waren geweest,
verzen van ongeveer acht lettergrepen gemiddeld te schrijven. Is het misschien ook
zo geweest, dat de dichters naar een nieuwe versbasis zochten, zij het onbewust,
toen door het langer worden van de regel het gevoel voor de vier heffingen
verdween? En dat ze juist de regelmaat van de Franse alexandrijn zelf trachtten
toe te passen, omdat dit vers in lengte niet veel van het hunne verschilde? M.a.w.:
is het ontstaan van de Nederlandse alexandrijn ook te beschouwen als een geheel
eigen ontwikkeling, slechts verhaast door invloed van het Franse vers? Zo althans
zou de dominerende positie van dit type in de zeventiende en achttiende eeuw beter
te begrijpen zijn.
Na het wekken van twijfel kunnen we echter nog iets verder gaan. Voor ons
probleem zijn de scènes van Floris en de beide straatjongens zeer instructief, omdat
we in de scheldversjes het vers van vier heffingen nog over hebben:
(Aart)
Aauwe wille wy t' samen klaauwen?
Ick ra stoof, Aauwe schijt,
Aauwen is zijn klaauwen quijt.
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(Aauwen)
Y get gallich-veughels, gallich-veughels, laatmen gaan,
Of ick selje, ick sweert, met de swiep om d'ooren slaan.
Wat ryeme dese besuckte, bekrenckte schavuyten:
Krijgh ickje inde Kerck, ick selderje warachtich in sluyten.
(Krelis)
Aauwe lampoot, krombien,
Ick hebje an de gallich esien.
(Aauwen)
Hoe ryen mijn dese verbrancste scherluynen? gantsch lichters koom ickje by,
Ick selje de bullepees so sackereels elements leggen inje sy,
Dattet jou heugen sel:

Nu kunnen we de woorden van Aauwen niet zonder meer vergelijken met de
scheldversjes, maar het zou op zijn minst zonderling aandoen, wanneer we beide
verstypen op dezelfde wijze wilden lezen en wel met vier heffingen; dan zou de
woedeuitbarsting van de machteloze Aauwen een stylering krijgen, die deze prachtig
karakteristieke taal hier en ook verderop geheel zou verknoeien. Vooral omdat we
weten, dat Bredero de gebondenheid van de alexandrijn verliet en, blijkbaar om de
natuurlijke spreektaal beter te benaderen, tot het vrije vers overging, is het in 't
geheel niet aan te nemen, dat hij een nieuwe stylering zou hebben aanvaard, die
hem evenzeer van zijn doel verwijderd hield.
Na dit negatieve zullen we tot een positief antwoord moeten komen op de vraag,
wat dan wel de eenheid van het vrije vers tot stand bracht. Waardoor voelde de
dichter, dat het op een bepaald ogenblik uit was? Zeker niet in de eerste plaats door
het rijm, omdat bij een verspaar de klankgelijkheid pas tot stand komt bij het laatste
woord van het tweede vers, tenzij dit de dichter in hoofdzaak reeds bij de eerste
regel bewust was. M.i. berust de eenheid, evenals in de Warenar, hoodzakelijk op
de syntactische geleding. Om dit na te gaan, kunnen we ons beperken tot het eerste
bedrijf, dat 485 verzen telt, dus 484, waar enjambement mogelijk is. Gewoonlijk
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vallen zins- en verseinde hier samen, uitgezonderd bij 58 vss. of 11,98%.
Merkwaardig is, dat we voor de getelde verzen van het tweede bedrijf niet veel hoger
komen, n.l. tot 13,48%. Vergelijken we dit met het werk van Hooft, dan vinden we
daar heel andere verhoudingen. Voor het eerste bedrijf van de Warenar vind ik
1)
8,05%, voor het tweede bedrijf van de Geeraerdt van Velzen (vs 337-572) 37,82%,
wat een duidelijke aanwijzing is, dat Hooft in de Warenar het enjambement vermijdt.
Daarom verwondert ons het geringe verschil in de Spaanschen Brabander, vooral,
omdat Bredero overigens allesbehalve afkerig is van het overlopen van de zin. Gaan
we echter ander werk op de keper beschouwen, dan blijkt al spoedig, hoe de ware
toedracht is. Zo vind ik voor het eerste bedrijf van het Moortje een percentage van
21,68% bij de getelde verzen. Ik meen, dat we het lage cijfer van 13,48% voor de
Spaanschen Brabander zo moeten verklaren, dat Bredero, misschien geheel
onbewust, ook in dit opzicht het vrije verstype in zijn alexandrijnen benaderde en
daarom het enjambement vermeed.
Intussen blijven er bij de vrije verzen 58, waar wel enjambement is. Toch voelen
we hier doorgaans een syntactische grens. Gewaagde overlopen komen eigenlijk
niet voor. Dikwijls vinden we nevenschikking van zinsdelen, b.v.:
Dan liep ick by de Doctoor of by de Apteecker om drancken,
Of by de Barbiers om salf, of andere bootschappen voor de krancken. (vs 164/5)

Soms zou met het vers ook de zin best uit kunnen zijn; de volgende regel wordt
door bepalingen gevuld, die als een eenheid betrekkelijk los staan, b.v.:
Heer wat brochter die Moerejaen al soete gheschencken,
Van suycker en van wijn, van wildtbraat en van kleyn ghebient,
En ander leckerny. (vs. 102/3)

1)

Het eerste bedrijf is voor deze telling minder geschikt, omdat wegens de lange monoloog aan
't begin het aantal enjambementen zeer hoog zou worden.
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Een andere keer eindigt het vers met een vooropgeschoven deel van de zin, die in
het volgende eigenlijk pas begint:
Immers door 't voorloopen van goe-mannen
So wordender mijn Vaar in 't heymelijck om egieselt en uyt ebannen, (vs 81/2).

Op deze manier vind ik, dat er van de 58 verzen 39 zijn, waarbij het slot van de zin
wel niet met het verseinde samenvalt, maar waar de syntaxis toch voldoende
begrenzing en rust geeft om dit laatste te bepalen. Er blijft slechts een klein getal
(3,92%) over, waar dit niet het geval is. Daaronder zijn er 9 rijmende verzen. Men
moet onderscheid maken tussen berijmde en rijmende verzen. De klankgelijkheid
komt strikt genomen pas bij de tweede soort tot stand en daarom kan het rijm hier
wel als afsluiting dienen. Er blijven dan nog 10 verzen (2,07%) over, waar de
afsluiting niet op eenvoudige wijze door zinsconstructie of rijm bepaald wordt.
Bij het zoeken naar de factoren die hier van invloed zijn, zouden we de versmelodie
niet mogen vergeten, maar omdat we wetenschappelijk gesproken nog slecht met
dit begrip kunnen opereren, laat ik het liever buiten beschouwing. Er blijft ook dan
nog genoeg over. Zo valt op, dat deze tien verzen in lengte zeer dicht het gemiddelde
van hun omgeving nabij komen en dat ze abnormaal kort of lang waren uitgevallen,
als de dichter bij de naaste scherpe syntactische grens was opgehouden. Nu heeft
dit argument zonder meer niet zo heel veel betekenis, maar wel, als we het als volgt
opvatten: wanneer een op zich zelf te zwakke aanleiding tot versafsluiting aanwezig
is, kan deze voldoende sterk worden, als het vers reeds een lengte heeft van om
en bij het gemiddelde. Het gaat er dus om, of die zwakke aanleidingen werkelijk
bestaan.
Inderdaad zijn ze te vinden. Meestal bestaat er wel een syntactische scheiding,
waar een rust evenwel niet gewoon is. Zo kon in het volgende de zin aan het
verseinde uit zijn; bovendien vormt de tweede regel door het éne begrip een aparte
eenheid:
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Hoe dickwils heeft hy haar een keurs en een voorschoot ghegheven
Voor een bay-slopen. Wa was e kick oock amoureus
Op Annete de Tournay, en Janneken de geus (vs 21).

Slechts een enkele keer is de verklaring moeilijker:
De haver en het hoy, ja toomen, stevels, spooren, quispels, en
Deck-kleen, beere-vellen, en ander goet dat ick niet noemen ken, (vs 134)

Men zou kunnen zeggen, dat hier drie categorieën gestolen stalgoederen worden
genoemd, waarvan de laatste bestaat uit Deck-kleen, beere-vellen, duidelijk van de
voorgaande gescheiden door het voegwoord en. Daarmee is echter niet verklaard,
waarom het vers na dit weinig betoonde en ophoudt en niet na quispels. We zullen
moeten denken aan vooruitwerkende invloed van het volgende rijm, dat af en toe
de dichter immers heel goed reeds vroeg bewust kan zijn. Een feit is, dat iets
dergelijks meer dan eens voorkomt. In elk geval is juist dit vers in 't geheel niet met
vier heffingen te lezen.
Resumerende meen ik vast te mogen stellen, dat het vrije vers in de Spaanschen
Brabander niet op vier heffingen is gebaseerd, maar bepaald wordt door de zinsbouw.
Af en toe zijn andere factoren zoals het rijm van invloed, echter doorgaans in geringe
mate.
's-G r a v e n h a g e .
G. KAZEMIER.
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