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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

Etymologische beschouwingen naar aanleiding van eenige
gewestelijke plantennamen
In Dl. III van het Ndl. Wdb. is bij het artikel B o b b e l onder 4) de volgende, nog in
1)
Noord-Holland bekende , beteekenis opgenomen: ‘Eene soort van groote,
rechtopstaande waterbies met lange bladeren en kleine, beschubde, bruine
2)
bloempjes’ . Naar uit den verderen tekst aldaar blijkt, is met deze omschrijving
bedoeld Scirpus lacustris L., waarvan de officieele Nederlandsche naam thans
3)
mattenbies luidt . Behalve bobbel wordt de plant ook bobel en bobber(d) geheeten,
en in het Westvlaamsch van De Bo treft men voor hetzelfde gewas den vorm poper
aan. In Friesland heet het popel (zie Friesch Wdb.), en in Lexicon Frisicum (kol.
255) leest men: ‘Biezen, unde fiunt mattae; dum crescunt in aquis, vocantur kokels....
Scirpi, e quibus fiunt sellarum sedilia, virentes in aquis, popels dicuntur’.
Al is deze verscheidenheid van benaming op zichzelf niet bijzonder merkwaardig
(volksnamen van planten gelden gewoonlijk slechts op een beperkt gebied), een
zekere gelijksoortigheid treft in die benaming wèl, zoodat men geneigd is te denken
aan eenzelfde reden daarvoor. Te merkwaardiger wordt die overeenkomst, wanneer
men weet dat in het Engelsch de met de Nederlandsche nagenoeg
2)
correspondeerende namen popple (zie N.E.D. op p o p p l e , sb. en cockle (zie a.w.
1)
op c o c k l e , sb. ook toebehooren aan éénzelfde plant, t.w. aan Agrostemma
Githago L., in het Nederlandsch bolderik geheeten. Hoewel dit gewas, zooals bekend
is, volstrekt geen familie is van Scirpus lacustris en er oogenschijnlijk ook

1)
2)
3)
2)
1)

Zie Boekenoogen, Zaansche Volkst.
Dat deze omschrijving plantkundig niet geheel juist is, doet hier niet ter zake.
Heukels, Ned. Volksn. 229a.
Dat deze omschrijving plantkundig niet geheel juist is, doet hier niet ter zake.
Zie Boekenoogen, Zaansche Volkst.
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geen enkele overeenkomst mee vertoont, is de gelijksoortigheid der benaming te
groot om aan toeval te kunnen denken.
Eng. popple komt, behalve in den zoojuist genoemden zin, voor in dien van ‘a
bubble such as rises and breaks in boiling water’ en van ‘a swelling or bulge like,
3

or caused by, a bubble’ (zie N.E.D. op p o p p l e , sb. ); als omschrijving van eng.
cockle vindt men naast den hiergenoemden: ‘an uneven place, pucker, or bulge on
what ought to be a flat surface, as a piece of cloth, a sheet of glass’ (zie a.w. op
3

c o c k l e , sb. ). Uit deze gegevens zou men reeds tot de conclusie kunnen komen
dat Agrostemma Githago de gedachte schijnt op te wekken aan een bolrond
voorwerp, of althans aan een halfronde verhevenheid. En dat die gevolgtrekking
juist is, blijkt uit den Nederlandschen naam.
Zooals hierboven is opgemerkt heet de plant bij ons bolderik, een naam die in
1)
het Ndl. Wdb. reeds in verband is gebracht met gelijkbeteekenend bolder. Dit woord
houdt men voor een afleiding van bol in den zin van vrucht of zaaddoos van een
plant (zie Ndl. Wdb. III, kol. 286), en de formeele verhouding van bol en bolder zal
wel gelijk zijn met die van pol en polder (zie a.w. XII, kol. 3085). Is dit juist, dan moet
ook bolder eigenlijk zaaddoos beteekenen; als plantennaam zal het woord op een
overdracht der beteekenis berusten: de zin zal dan zijn ‘plant die een bolder, een
(bijzondere) zaaddoos draagt’. En in bolderik wordt blijkbaar dat possessieve begrip
uitgedrukt door het suffix -ik.
Daar het nu duidelijk is dat Agrostemma Githago in het Nederlandsch zijn naam
heeft gekregen naar zijn - inderdaad zeer in het oog vallende - zaaddoos, mag men
veilig aannemen dat hetzelfde kenmerk de reden is geweest der Engelsche
benamingen popple en cockle. En zooals voor die Engelsche vormen de
Nederlandsche naam de verklaring geeft, zal men die voor de Nederlandsche
benamingen der mattenbies (bobbel,

1)

Zie aldaar, Dl. III, kol. 300, ook op b o l d e r (III).
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bobel, bobber(d), kokel, popel, poper) misschien kunnen vinden in een Engelschen
naam voor dezelfde plant.
Dat ndl. bobbel dergelijke beteekenissen heeft als eng. popple en cockle, is bekend
(zie Ndl. Wdb. III, kol. 2 en kol. 4). Daar bobel zeer nauw verwant is naar den vorm,
zal men het wel als een synoniem mogen beschouwen, en voor de Friesche vormen
popel en kokel is het niet gewaagd iets dergelijks te onderstellen, als men in
aanmerking neemt dat ze tot eng. popple en cockle in dezelfde formeele verhouding
staan als bobel staat tot bobbel.
Het lijkt op het eerste gezicht vreemd dat een zoo rank en slank gewas als Scirpus
lacustris een naam zou hebben die eigenlijk ‘bol of rondachtig voorwerp’ beteekent,
en in het Ndl. Wdb. (Dl. III, kol. 5) heeft de heer Muller dan ook bezwaar gemaakt
dat aan te nemen. Doch als men naar het Engelsch ziet, dan blijkt de officieele naam
daar te zijn bulrush (N.E.D. I, kol. 1172b vlg.), terwijl dialectisch ook clubrush
1)
2)
voorkomt . Het tweede deel dier samenstellingen is identiek met ndl. rusch ; de
etymologie van bul- is onzeker, doch de beteekenis van club is zonder twijfel ‘knots’.
Blijkbaar is de vorm der bloeiwijze - inderdaad een rondachtig, knotsvormig trosje
van kleine, bruine onderdeeltjes, bovenaan op zij van den overigens geheel gladden
stengel gezeten - de reden der benaming geweest; van de bloeiwijze moet de naam
- minder eigenaardig - zijn overgedragen op het geheele gewas.
Nu door de hiergegeven uiteenzettingen een poging is gedaan eenige dialectische
plantennamen te verklaren, kan het misschien nuttig zijn te zien, of ook omtrent hun
verdere verwantschap iets valt te zeggen. Zoo zal men zich afvragen of men, daar
bobber naast bobbel bestaat, en poper naast popel, ook een vorm *koker naast
kokel mag aannemen. De vier eerste

1)
2)

Zie H.L. Gerth van Wijk, Dict. of Plant-names I, 1224b.
De plant die hier te lande rusch heet (Juncus), wordt gewestelijk op veel plaatsen bies genoemd
(zie Heukels, Ned. Volksn. 128); allicht dat dus ook de naam rusch (eng. rush) aan de bies
kon worden gegeven.
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vormen staan vrij zeker in nauw verband met primitieve verklankende wortels, t.w.
*bŭb(b) en *pŭp(p). Daarvan zijn o.a. gevormd de Engelsche primaire werkwoorden
1)
bob, ‘to strike with the fist’ enz., ‘to move up and down’ (trans. en intrans.) enz. ,
en pop, ‘to strike, rap, knock; to make a small quick explosive sound’ enz. (zie N.E.D.
2

3

1

op b o b , v. en v. , en op p o p , v. ), en verder de Nederlandsche frequentativa
bobbelen, bobberen en pop(p)elen, pop(p)eren. Daarnaast bestaan de masc.(?)
substantiva (nomina actionis) eng. bob, ‘a blow with the fist; a firm rap; a “rap” with
the tongue, a sharp rebuke; a light or elastic blow; a trick, deception, befoolment’
3

4

2

(zie N.E.D. op b o b , sb. en sb. , misschien ook sb. ), en eng. pop, ‘a blow, knock,
1

stroke, slap; a humorous remark, a joke’ (zie a.w. op p o p , sb. ), ndl. pop (zie Ndl.
Wdb. op p o p (I)), en de fem.(?) substantiva ndl. bob(be) (zie Ndl. Wdb. op
b o b b e k o p ), eng. bob, ‘a bunch or cluster; a rounded mass or lump’ enz. (zie
1

N.E.D. op b o b , sb. ), en ndl. pop(pe) (?; zie Ndl. Wdb. op p o p (II)), eng. pop, ‘a
term of endearment for a girl or woman; a local name of the Redwing (Turdus
2)
2
3
iliacus)’ (zie N.E.D. op p o p , sb. en sb. ), terwijl in het Nederlandsch de met -er
en -el afgeleide substantiva bij *bŭb(b) den vorm met dubbele, bij *pŭp(p) dien met
3)
enkele consonant hebben . Daarnaast kent het Engelsch popple met geminatie.
Probeert men een dergelijke woordfamilie bij kokel aan te wijzen, dan zal men
moeten uitgaan van een Germaanschen wortel *kŭk(k)-. Daarvan is in het Engelsch
een primair werkwoord cock, ‘to contend, fight, wrangle, quarrel; to stick or turn up’
1
(trans.) enz. (zie N.E.D. op c o c k , v. ) gevormd, waarbij een masc.(?) subst. (nomen
actionis) cock, ‘war, strife; a pronounced upward turn, an upward bend (of the nose
etc.)’

1)
2)
3)

Deze en volgende omschrijvingen zijn alle in verkorten, onvolledigen vorm weergegeven.
In het Nederlandsch Koperwiek geheeten (zie Schlegel, Vogels 78).
Met enkele consonant ook opperd. (oostenr.) poper, ‘etwas kleines und rundliches, besonders
papula’ (D. Wtb. VII, 2000).
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enz. (zie N.E.D. op c o c k , sb. en sb. ) is gevormd, en een fem.(?) cock in den zin
2
van ‘a conical heap of produce or material’ enz. (zie N.E.D. op c o c k , sb. ). De
bijbehoorende frequentatieve werkwoorden luiden in het Engelsch cockle en cocker.
Het Engelsche znw. cockle en het Friesche kokel zijn hierboven reeds herhaaldelijk
genoemd, en het zal dus inderdaad niet gewaagd zijn een vorm *koker aan die
reeks toe te voegen.
Doch mag men dien vorm identificeeren met het thans nog bekende znw. koker?
1)
Hoewel dit equivalenten heeft in alle Westgerm. talen (zie Franck-Van Wijk,
11
Weigand-Hirt en Kluge, Etym. Wtb. ), is zijn etymologie onzeker. Van Wijk en Hirt
houden het voor een ontleening aan mlat. cucurum, en meenen verder dat dit weer
den
is overgenomen uit byzant. (mgr.) ϰούϰουρον; Götze, in Kluge's Wtb. (den 11
druk), spreekt alleen van samenhang tusschen de Germ. woorden aan den eenen,
en het Mlat. en het Mgr. woord aan den anderen kant, zoodat door dezen geleerde
2)
ontleening in omgekeerden zin evenzeer voor mogelijk wordt gehouden . Ducange
3)
beschouwt inderdaad cucurum als een Germaansch woord ; indien dit ook voor
4)
mgr. ϰούϰουρον (bij Sophocles tevens in den vorm ϰουϰουρόν zou gelden, dan
moet het woord zeer vroeg uit het Germaansch zijn overgenomen: de oudste plaats
5)
bij Sophocles is van het jaar 607 . Doch daar het in het geheele Westgerm. gebied
bekend is (en was), mag men wel aannemen dat het een hoogen ouderdom heeft.

1)

2)
3)
4)
5)

Ohd. chohhâri (waaraan nhd. köcher beantwoordt) zal een minder oorspronkelijke vorm zijn
dan ohd. chohhar; de andere Westgerm. talen kennen dien vorm op -âri niet (zie Kluge, Nom.
Stammb. § 77). Blijkbaar heeft het dien uitgang gekregen toen men het woord als een
werktuignaam ging interpreteeren.
Zie ook Kluge, Nom. Stammb. § 77, waar eveneens de mogelijkheid van Germaanschen
oorsprong wordt geopperd.
Zie Dl. II, 687c: ‘C u c u r u m , Pharetra, corytus (leenwoord uit gr. γωρυτός, eig.: boogkoker),
theca sagittarum, ex Germ. K o k e r , theca’.
E.A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods 685b.
Mejuffrouw Dr. Antoniadis verzekert m i j dat ϰούϰουρον geen inheemsch Grieksch woord
is, en houdt ontleening uit het Germaansch voor zeer wel mogelijk. Wellicht is mgr. ϰούϰουρον
een soortgelijk geval als mgr. πουγγή, πουγγίον (zie Ndl. Wdb. op p o n g (II)).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

6
Semasiologisch geeft de hier gepoogde verklaring weinig bezwaren: de beteekenis
van koker (cylindervormige doos, maar ook: cylindervormige buis waardoor iets
6

heenstroomt; zie Van Dale , vervolgens zelfs: buis met een vierkant grondvlak, b.v.
in samenst. als lift-, lucht-, mast-, turfkoker) wijkt niet al te zeer af van die welke past
bij den verklankenden wortel *kŭk(k): een begrip als ‘rond, bol voorwerp’ is blijkbaar
verengd tot dat van ‘holle buis’. Iets dergelijks is waarschijnlijk ook bij pomp gebeurd
(zie p o m p (II) in Ndl. Wdb.).
Misschien wordt langs dezen weg ook nog een ander woord verklaard, nl.
kokker(d). De heer Kluyver heeft in dit Tijdschr. (Deel XI, blz. 24) betoogd dat het
een naam is geweest voor de kokosnoot. In de oude taal bestond daarvoor de vorm
kookernoot, en het Engelsch kende coker en cokernut (zie t.a.p.). Het is daarom
niet gewaagd te onderstellen dat ook het Nederlandsch den vorm koker heeft
bezeten, en inderdaad neemt men in N.E.D. (op c o c o ) aan, dat genoemde
Engelsche vormen uit het zeventiend-eeuwsche Nederlandsch zijn oyergenomen.
Dat naast koker ook kokker in den zin van kokosnoot werd gebezigd, is zeer wel
mogelijk, maar noodig is die onderstelling niet ter verklaring van dien vorm. De
algemeene beteekenis van groot, rond voorwerp (in veel gevallen heeft het suffix
-er nl. een augmentatieve kracht; verg. Ndl. Wdb. op p o l d e r (I)) zal hij in elk geval
hebben bezeten, en dat zal ook van koker een oudere opvatting zijn geweest; de
toepassing op een kokosnoot zal secundair zijn. In hoever die toepassing onder
den invloed stond van den Romaanschen vorm coco (gelatiniseerd tot cocus en
cocos; zie N.E.D., t.a.p.), valt moeilijk te bepalen. Doch die invloed heeft stellig
bestaan bij den korteren vorm cock (zie Tijdschr., t.a.p.), die in principe tot dezelfde
Germaansche familie behoort.
L e i d e n , December 1935
J.H. VAN LESSEN
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1)

Maatschappelijke grondslagen van de Nieuwe-Gidsbeweging .
I
Het ontstaan van de Nieuwe-Gidsbeweging is nog altijd niet bevredigend verklaard.
Het ligt voor de hand, verband te leggen tusschen dezen literairen opbloei en de
economische ontwikkeling, waarvoor de Fransch-Duitsche oorlog van 1870-71 een
duidelijke mijlpaal vormt. Nederland ging weer een rol van zekere beteekenis spelen
in het wereldverkeer, er kwam meer durf en ondernemingsgeest, een intensievere
exploitatie der overzeesche bezittingen, een begin van industrialisatie. Dat in dit
herlevende Nederland de behoefte ontstond aan meer armslag voor de kunst, ook
voor de literatuur, ligt voor de hand en evenzeer dat de verruiming van
gezichtskringen en de intensifieering van het leven bevruchtend op verschillende
geesten moesten werken. Maar met dit alles is nog hoegenaamd niet verklaard,
waarom een literatuurbeweging moest ontstaan van het karakter dat de Nieuwe
Gids vertoont. Het valt zelfs niet moeilijk een antithese te construeeren tusschen
deze en de economische ontwikkeling. De bourgeoisie van het laatste kwart der
19de eeuw vroeg heelemaal niet om wat de Nieuwe Gids bracht. Niet met een uit
nog weinig verbreide cultureele behoeften verklaarbare onverschilligheid, maar met
hartstochtelijke vijandigheid werd het nieuwe ontvangen. En van haar kant trad de
Nieuwe Gids niet op met een verheerlijking van de maatschappelijke herleving. Zij
was overwegend onmaat-

1)

In dit opstel wordt de spelling van De Vries en Te Winkel gevolgd. Dit geschiedt niet uit
voorkeur, maar omdat het voor den schrijver te lastig is, naast de spelling die hij in zijn
beroepswerk moet gebruiken, er nog een andere op na te houden.
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schappelijk, ultra-individualistisch, maar bovendien optimistisch ten aanzien van
zichzelf, doch zeer critisch en eer pessimistisch ten aanzien van de maatschappij.
Is deze antithese een reden om het verband waarvan wij zijn uitgegaan ten slotte
toch weer te ontkennen? Neen, wij beseffen te goed dat de Nieuwe-Gidsbeweging
een twintig, dertig jaar vroeger ondenkbaar zou zijn geweest en eenige kennis van
ontwikkeling in den vorm van tegenstellingen kan ons er voor behoeden, ons al te
zeer door de voor ons liggende te laten verschrikken. Maar wel is het duidelijk, dat
wij met het leggen van dit verband niet verder zijn gekomen dan tot een
nietszeggende algemeenheid, dat tusschen de economische verandering aan de
eene, de Nieuwe-Gidsbeweging aan de andere kant een heel netwerk van schakels
ligt en dat we eerst van een verklaring kunnen spreken, als het gelukt, althans de
voornaamste daarvan bloot te leggen.
Herhaaldelijk heb ik mij met deze vraag bezig gehouden, zonder veel verder te
komen. Als de grootste moeilijkheid voelde ik steeds weer, dat het begrip
Nieuwe-Gidsbeweging zoo weinig houvast bood. In haar negatief karakter, haar
critiek op de literaire productie en de heerschende opvattingen over kunst en letteren
vormde zij een duidelijke eenheid, in het positieve scheen deze zeer individualistische
beweging aanstonds uiteen te vallen in zooveel programma's als er vooraanstaande
figuren waren, gelijk zij ook organisch al ras uiteengevallen is. Over deze moeilijkheid
ben ik heengeholpen door het opstel in dit tijdschrift van Dr. A. Zijderveld: ‘De poëzie
der Tachtigers in het licht van het symbolisme’, waarin het positieve dat de
Nieuwe-Gidsbeweging verbond, duidelijk wordt in het licht gesteld. En het komt mij
voor, dat het stuk wereldbeschouwing dat de band vormde, karakteristiek genoeg
is om er gevolgtrekkingen uit af te leiden omtrent de genesis der beweging:
Zo beleden dan Kloos, Verwey, Van Deyssel, Gorter een
wereldbeschouwing, volgens welke 's mensen kennis van de
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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 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 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
1)
werkelijkheid de beide polen van het Absolute, van de Idee .
Wij weten nu ook bij wie de Tachtigers deze wereldbeschouwing hebben geleerd
(in de eerste plaats bij Pierson), dat Eduard von Hartmann er den vorm aan gegeven
had, die destijds het meest ingang vond, en wij kunnen nagaan wat hij en andere
denkers van zijn tijd dankten aan voorgangers, in de eerste plaats aan Hegel en
Spinoza. Op de oorzaken van het nieuwe leven in de Nederlandsche letteren, in
deze combinatie van agressiefheid en radicalisme nauwelijks in Frankrijk, heelemaal
niet in Duitschland, Engeland of Skandinavië, werpt men daarmede echter geen
nieuw licht. Eer zou men er toe kunnen komen te meenen, dat deze
wereldbeschouwing, in weerwil van zekere nieuwe formuleeringen, in haar kern al
zoo oud was, dat zij moeilijk een ommekeer in de geesten kan beteekenen.
Hoe oud die kern echter ook moge zijn en bij hoe belangrijke wijsgeeren wij haar
ook mogen aantreffen, op een massa-aanhang hebben de wereldbeschouwingen
waarvan zij het kenmerkend bestanddeel vormt, nooit kunnen bogen. En dat niet,

1)

Dl. LIV, 189.
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althans niet in de eerste plaats, om haar ingewikkeldheid of diepzinnigheid. Er is
wel geen wereldbeschouwing, die zich niet leent voor reductie tot een
vereenvoudigden vorm, waarin zij gemeengoed kan worden van de massa. De
diepzinnigheid en gecompliceerdheid van het calvinisme heeft zijn verbreiding niet
in den weg gestaan. Neen, dit pantheïstisch idealisme is tot een kleinen kring beperkt
gebleven, omdat het aangepast is aan de levenssfeer, aan de geestelijke gesteldheid
van een kleine minderheid, van de intellectueelen.
Het berust op de neiging, de behoefte in menig geval, aan werkers met het hoofd
eigen, de waarde en beteekenis van dezen arbeid en vervolgens die van de
geestelijke factoren in het algemeen, te overschatten. Hun geest doet hen niet alleen
(zooals dat ten slotte bij allen arbeid het geval is) de materie beheerschen, maar
deze laatste raakt zelfs bij den bouw van de eene gevolgtrekking op de andere, min
of meer op den achtergrond. Het is ook door hun geestelijke krachten dat zij een
aanzien genieten, dat weliswaar menigeen niet bevredigt, maar toch niet onbelangrijk
boven dat van den gemiddelden mensch uitgaat. Het geestelijke is hun
bestaansgrond en hun levenssfeer. De neiging het geestelijke als primair te zien,
ligt dus wel zeer voor de hand. Maar zij is niet onderscheidend. Dit primaire van den
geest ligt ook ten grondslag aan alle godsdiensten, dat wil zeggen aan de
wereldbeschouwingen van de meest verschillende klassen en groepen.
Onderscheidend voor intellectueelen wordt deze beschouwing eerst, wanneer de
ondoorgronde geestelijke krachten niet afgeleid worden van een geobjectiveerde
eenheid, maar veeleer opgevat als een verwijd subject - als het ik, dat immers de
dingen des geestes hanteert en verder brengt, opeischt van het eeuwige en absolute,
van de idee, van het hoogste wat men zich denken kan, niet zoozeer een deel, als
wel een verschijningsvorm te zijn, wanneer de eigen geest, mag men zeggen,
vergoddelijkt wordt. Wanneer er niet zoozeer sprake meer is van een hoogere macht,
maar van een souvereinen geest aan welks souvereiniteit het
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ik deel heeft. Zooals Kloos het emotioneel extreem uitdrukt:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.
Het schijnt wel, dat we nog altijd niet veel verder komen. Dichters en schrijvers
zijn intellectueelen. Wat kan men eerder verwachten dan dat zij de of een
wereldbeschouwing van intellectueelen tot uitdrukking en uitbeelding (ver-beelding)
zullen trachten te brengen? Wat was daarin het nieuwe, als wij daar meer mee
bedoelen dan een nieuwe schakeering, het antithetisch nieuwe, dat een beweging
kon brengen?
Verder gekomen zijn wij wel. Dat kunstenaars een speciaal bij intellectueelen
passende wereldbeschouwing vertolken moge dan niets verwonderlijks hebben, de
gewone gang van zaken is het niet. In den regel hebben zij vorm gegeven, hetzij
aan een algemeen aanvaarde wereldbeschouwing, hetzij aan die van een
1)
heerschende of opkomende klasse . Wanneer nu in de wereldbeschouwing der
tachtigers niets ligt, waaruit zou blijken, dat zij optraden als woordvoerders of echo
van een andere klasse dan die der intellectueelen, dan volgen daaruit twee dingen:
dat wij de nieuwe verhoudingen waaruit de Nieuwe-Gidsbeweging voortkwam, in
eerste instantie onder de intellectueelen hebben te zoeken en dat wij aanstonds
reeds als symptoom van die nieuwe verhoudingen ontmoeten het besef, dat de
intellectueelen een eigen groep van beteekenis waren gaan vormen, die haar eigen
dingen te zeggen had en een zelfstandige rol dacht te gaan spelen.
Het kenmerkende van de beweging der Tachtigers lag immers niet in de eerste
plaats daarin, dat zij een reactie brachten op de slapheid en onechtheid van de
Nederlandsche letteren. Dat hadden reeds eerder, uit verschillende gezichtshoeken,
Multatuli en Huet, laatstelijk Warner van Lennep, Marcellus Emants en Penning
gedaan. Zelfs niet in de eerste plaats daarin, dat zij de literaire projectie gaven van
hun bepaalde wereldbeschouwing, afwijkend van die der voorgaande

1)

Een typische uitzondering vormt de vagantenpoëzie.
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generaties. Maar daarin, dat zij van de projectie dezer levensbeschouwing een
beweging maakten, dat zij er voor streden met een in de Nederlandsche literatuur
ongekende heftigheid, dat zij de alleengeldigheid voor haar opeischten. Niet in dien
zin, dat ieder haar moest aanhangen of althans aanvoelen - over het
bevattingsvermogen van het groote publiek maakten zij zich niet de minste illusie.
Maar alleen degenen die het konden, hadden het recht van meespreken en waren
het toespreken waard.
Twee overtuigingen dus: dat men dingen te zeggen had van het uiterste belang,
want van de opperste schoonheid en dat er een publiek was voor deze dingen, nu
nog klein en verspreid (‘op allerlei stille kamers, in nauwe straten, die gij niet weet,
worden wij gelezen en overal in de stad en het land ontstaan bewonderingen, en
leven menschen, die aandachtig beginnen te lezen aan hun tafels, met een ernstig
1)
gezicht’ , maar dat groeien zou tot een macht (‘Wel niet in zoo hevige mate, maar
toch in veel ruimere mate dan voorheen, zal de literatuur in de maatschappij een
2)
eererang in nemen’ . Waar werd dit publiek gezocht? Niet in de menschheid in haar
geheel, Van Deyssel spreekt het zeer duidelijk uit in zijn ‘Gedachte, Kunst,
Socialisme’, maar in de geestelijke elite, onder de wijssten, wat geconcretiseerd
neerkomt op: onder de intellectueelen. Op deze kwam het aan, deze schenen van
genoeg beteekenis om de alleenheerschappij der beweging te verwezenlijken.
Deze enorme zelfverzekerdheid, die zich niet alleen tegenover de voorafgaande
periode stelt, maar de uitroeiing eischt van haar streven, die geweldige nieuwe
mogelijkheden, ja een leidende positie van Nederland in de wereldliteratuur ziet,
een zelfverzekerdheid niet als een individueel verschijnsel - zich uitende bij een
club, maar een club door gelijkgezindheid ontstaan, niet vooraf aanwezig, en
weerklank vindend

1)
2)

Van Deyssel, Verzamelde Opstellen 17 (Nieuw Holland).
a.w. 13.
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op tal van plaatsen, waar geen persoonlijk contact bestond - is niet mogelijk zonder
het besef van een wordende ommekeer in de geesten. Zij vereischt de overtuiging
dat er behoefte is aan de dingen die men te zeggen heeft, zij is de weerklank onder
de dichters en schrijvers van een ontwakend nieuw zelfbewustzijn onder degenen
wier woordvoerders zij zich voelen, een symptoom van een strooming onder de
intellectueelen die een breedere, een leidende plaats in de maatschappij voor zich,
voor haar klasse opeischt. En wanneer Van Deyssel voor de ‘literatuurkunstenaars’
den rang opeischt die hun toekomt, ‘eerst in de maatschappij, later misschien ook
1)
in den staat’ is het duidelijk dat zij die laatste positie niet kunnen vervullen qua
kunstenaars, maar in de hoedanigheid van superieure geesten, die het
kunstenaarschap impliceert, als leiders van de intellectueelen.
Zijn er nu in de Nederlandsche samenleving en de positie of de perspectieven
der intellectueelen daarbinnen, in de jaren vóór '80 zulke veranderingen ingetreden,
dat zich daaruit dit gezwollen zelfbewustzijn, deze hooge aanspraken in hun midden
laten verklaren? Ongetwijfeld.
De intrede van de nieuwe techniek had groote nieuwe behoeften aan kundigheden
meegebracht. Nieuwe categorieën van intellectueelen kwamen op en moesten
opgeleid worden, oude ondergingen numerieke uitbreiding, veranderden ten deele
van functie en karakter. Dit komt scherp tot uitdrukking in een algeheele vernieuwing
en herziening van het onderwijs en de onderwijswetgeving in de jaren van 1860-80.
Van het meest essentieel belang voor de veranderingen in het kader der
intellectueelen zijn daarbij de instelling der Hoogere Burgerscholen en de uitbreiding
der Delftsche Academie tot Polytechnische School, beide in 1863.
Deze schepping van nieuwe onderwijsinstellingen beteekende en verbreidde
ongetwijfeld een nieuwe orientatie - naar nieuwe technische veroveringen, naar de
opneming in het wereldver-

1)

Verzamelde Opstellen 13
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keer en de industrialisatie, naar het wijdere, naar het nieuwe leven. In dit onderwijs,
waar men vrij stond van het traditionalisme en classicisme der Latijnsche scholen
(zelf trouwens tot Gymnasia gemoderniseerd), waar niet de meerderheid der
leerlingen een vaderlijk voetspoor volgde, moesten nieuwe geestelijke behoeften
zich eerder baanbreken. Dat dit niet louter onderstelling is, blijkt reeds hieruit dat
Perk, Kloos, Verwey, in hoofdzaak ook Van Deyssel leerlingen der H.B.S. waren
geweest en dat zij aan den H.B.S.-leeraar Doorenbos grooten invloed op hun vorming
1)
toekenden . Toch gaat het minder om deze min of meer toevallige personalia dan
om den toevloed van nieuwsoortige intellectueelen (ook reeds als onderwijskrachten),
die zich een wereldbeschouwing, beantwoordend aan hun plaats in de maatschappij,
een breedere en belangrijkere dan die van vorige generaties, hadden te veroveren.
Eveneens van veel belang voor de vergrooting van de maatschappelijke beteekenis
der intellectueelen was de afschaffing van het dagbladzegel in 1869, tegelijk een
symptoom van de onmisbaarheid der pers voor het zich verruimend en in grootere
ondernemingen concentreerend economisch leven, voor de daarmee samengaande
opkomst der democratie en een machtige prikkel voor haar ontwikkeling. Men kan
zeggen dat na 1870 de pers een macht wordt.
Er ligt in haar ongetwijfeld iets fascineerends. Zij is het middel, waardoor men zijn
denkbeelden tot het publiek kan brengen, het leiden, het beheerschen. De
betrekkelijkheid van dat alles wordt meestal niet ingezien: dat de man die in kranten
schrijft dit doet als woordvoerder, in stilzwijgende of uitgesproken opdracht, met
slechts beperkte speling voor eigen inzichten, als raadgever, niet als beslisser, en
dan nog als raadgever wiens raad niet te zeer strijden mag met den wil der machten
die achter hem staan, met de doorslaande belangen

1)

Het is ook een feit, dat èn de Nieuwe-Gidsbeweging èn maatschappelijk radicalisme na
Amsterdam onder de studenten het eerst en het meest een noemenswaarden aanhang
vonden te Delft.
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der maatschappelijke klassen of groepen in wier blad hij schrijft. Ja, de geroutineerde
journalist weet dat meestal wel, al zal hij 't niet altijd erkennen of ook maar zichzelf
bekennen, maar niet een gelegenheidsschrijver, niet de eerzuchtige of idealistische
jongere. Daardoor heeft de pers zeer veel bijgedragen tot de overschatting door
bepaalde categorieën van intellectueelen van hun rol in de maatschappij. Maar al
te veel waant men de man te zijn of den man te zien, die aan een touwtje trekt,
terwijl men of hij slechts het touwtje is, waaraan door onzichtbare handen getrokken
wordt, het instrument dat geluid geeft, maar niet de speler.
Hoe dit echter zij, ziehier een tweede factor, die de bedrijvigheid, den invloed, het
zelfbewustzijn van intellectueelen kwam verhoogen, die nieuwe banden tusschen
hen sloeg, hen de vleugels wijder deed uitslaan, nieuwe verschieten van geestelijke
leiding opende.
Was dan voordien de geestelijke leiding niet in handen van intellectueelen? Jawel,
maar zeer overwegend van één categorie, de op deze dingen gespecialiseerde,
tevens de eenige van ouds talrijke: de theologen. Niet alleen waar het ging om
werelden levensbeschouwing, maar ook tot aanmerkelijke hoogte in de literatuur.
Bij de nieuwe economische en politieke ontwikkeling (en hiermede komen wij aan
een derden factor) paste deze leiding niet meer. Zij voorzag niet in de politieke
behoeften der toenemende democratie, zij harmonieerde slecht met het
groote-stadsleven, met de ontwikkeling van natuurwetenschap en techniek; zij mocht
voor een deel de ontwikkeling trachten te volgen, in het algemeen was zij meer een
remmende dan een drijvende of aanvurende kracht geworden. En zeker bevredigde
zij niet het gros der nieuwe en nieuwgeorienteerde intellectueelen, die zich een
machtige ontwikkeling zagen voltrekken en van een machtiger droomden.
Ten deele zien wij het doorbreken van haar banden in een vooral in de jaren
'60-'80 veel voorkomende uittreding van predikanten uit hun ambt, veelal ook uit de
kerk. Busken Huet, Simon Gorter, Jan ten Brink, De Veer zijn sprekende voor-
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beelden, Allard Pierson sluit er bij aan. En het lag voor de hand dat verschillende
der uitgetredenen terecht kwamen bij een der machten die bezig waren den invloed
van kansel en huisbezoek terug te dringen: bij de pers.
Maar de pers is nog geen wereld- of levensbeschouwing en naarmate de kerk
terrein verloor, ontstonden, vooral aan de laatste, nieuwe behoeften. De
vrijdenkersbeweging kon daaraan niet voldoen, zij droeg een overwegend negatief
karakter, ontwikkelde slechts een magere wereld- en in het geheel geen
levensbeschouwing. Voor het gros der intellectueelen was zij bovendien
onbevredigend om haar achteruitzetting van de geestelijke factoren. Zij vond haar
grootsten aanhang onder de half-intellectueelen, wier routine-arbeid meer tot
desillusie omtrent dan tot overschatting van het geestelijke leidde.
Wel de confessioneele wereldbeschouwingen vervangen kon de wijsgeerige,
waarvan ik in het begin van dit opstel de samenvatting door Zijderveld heb
aangehaald en waarvan ik heb uiteengezet, waarom zij in haar kern de natuurlijke
is van den echten intellectueel, maar bezwaarlijk vat kan krijgen op de massa. Dit
laatste wil echter weer niet zeggen, dat zij niet op sommige punten uitdrukking zou
geven aan een tijdgeest, waarvan de sfeer verder reikt dan tot de intellectueelen
alleen. Ik heb hier vooral het oog op de individualistische strekking, die ligt in de
betrekkelijke souvereinverklaring van het ik. Nu leidt het werk van intellectueelen in
zijn uiterste differentiatie, in zijn eisch van geestelijke vrijheid zeer licht tot
individualisme, maar sedert de onderzoekingen van Max Weber is de samenhang
van kapitalisme en individualisme gemeengoed geworden en het ligt voor de hand,
dat bij de intrede van een nieuwe fase van het kapitalisme, met nieuwe prikkels voor
den ondernemingsgeest en nieuwe noodzakelijkheden in den concurrentiestrijd,
met de intensifieering van het maatschappelijk leven, dit individualisme weer in de
1)
geheele maatschappij zeer sterk op den voorgrond kwam . Echter,

1)

Natuurlijk niet zonder zijn tegendeel, maar voorloopig nog zwak, voort te brengen.
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de trekken die kunstenaars noopten als profeten van dit individualisme op te treden,
dat de volle ontwikkeling, zij het met de wreedste vereenzaming, der persoonlijkheid
scheen te beteekenen, deze werden in het individualisme der zakenwereld toch
nauwelijks teruggevonden.
De levensbeschouwing, die met de theologische wereldbeschouwingen samenging
en gaat, was en is in hoofdzaak ethisch. Deze ethiek kwam van ouds voortdurend
in botsing met de eischen van den bestaansstrijd en van het individualisme, zij was
het noodzakelijke maar te lichte tegenwicht van beide. Reeds van ouds werkte zij
meer in den vorm van berouw achteraf, dan als richtssnoer in de practijk en was
het ‘zie wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden’ van zeer ruime
toepassing. Maar in een tijd van traditionalisme en betrekkelijke rust in het
economische leyen drongen deze botsingen zich niet zoo op, dat zij de geldende
ethiek onbruikbaar maakten als basis van een actief idealistische levensbeschouwing.
Nu werd dat voor degenen die geloofden in de nieuwe ontwikkeling anders.
Ongetwijfeld was het in principe mogelijk, de ethiek te verjongen, haar kleinburgerlijke
vormen te doorbreken. Na den wereldoorlog zijn daar krachtige en vrij radicale
pogingen toe gedaan. Maar ten eerste slaagt men er daarmede nooit in, het conflict
tusschen geweten en strijd om het bestaan op te heffen en ten tweede wordt een
strijd niet op die wijze gevoerd. Wien een verstard en buiten de werkelijkheid geraakt
systeem tegen de borst stuit en belemmert, hij tracht niet moeizaam er iets aan te
verbeteren, hij valt het aan en zoekt het te vervangen. Zoo moest een nieuwe
idealistische levensbeschouwing om aan het eeuwig conflict te ontkomen en tallooze
belemmeringen voor een intens en vrij leven op te ruimen een anderen gezichtshoek
hebben en er waren behalve deze negatieve factor ook positieve, die als zoodanig
aanwezen de aesthetische. Deze positieve waren de met de toeneming der
hoofdwerkers zich uitbreidende cultuur, de toenemende behoefte aan luxe door den
groeienden wel-
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stand der burgerij, gepaard aan die aan afleiding, ook wel door breedere interessen,
van den intensieven arbeid in het bedrijfsleven. Reeds beleefde de schilderkunst
een bloeitijd, bracht Cuypers zuiverder, schoon nog niet moderne inzichten in de
bouwkunst, weldra kwam het concertgebouworkest tot stand.
Allard Pierson, die een kunst wilde, die de synthese zou zijn van religie en
wijsbegeerte en in de kunst de ware tolk der hoogste filosofie zag, was hier de
baanbreker en het ligt voor de hand dat de jonge dichters en schrijvers zich met
enthousiasme als profeten opwierpen van de nieuwe wereld- en levensbeschouwing,
die zulke wijde perspectieven voor hen openden. En geen wonder dat zij met
bijzondere heftigheid den strijd voerden tegen de dominees in de literatuur, de
dominees met wie de strijd ging, niet enkel om letterkundige opvattingen, zelfs niet
enkel om de leiding der geesten op aesthetisch gebied, maar door de verkondiging
van een aesthetische levensbeschouwing om de ideologische leiding in haar geheel
1)
en om een nieuwe vrijheid van voelen en leven .

II
Wij hebben totdusver slechts naar één gelaat van de Nieuwe Gids gekeken, dat
van het symbolisme, er is echter nog een tweede, dat van het naturalisme. De vraag
is nu: bestaat er tusschen deze beide een zekere eenheid, althans samenhang of
is hier slechts van een toevallig samentreffen, ten hoogste

1)

Men moet deze beweging in haar opkomst hebben meegemaakt om haar overheerschend
karakter ten volle te beseffen. Als wij vroegen of iemand ‘iets beteekende’ kwam dit daarop
neer of hij de aesthetische levensbeschouwing aanvaardde, implicite of hij de Nieuwe Gids
aanhing en aesthetisch onderscheidingsvermogen bezat. Het bestaansrecht van de ‘niets
beteekenenden’ was maar heel betrekkelijk. Ik herinner mij als student in een dispuut-opstel
de vraag te hebben gesteld of van de sociaaldemocratie iets te verwachten was, ‘onder leiding
van zóó onbewusten als Troelstra’. Troelstra namelijk scheen niet veel van de Nieuwe-Gids
te begrijpen en dus niet van het leven! En ik was dan nog maar een epigoon, op wien wel de
levens-, niet de wereldbeschouwing vat had. Hoe sterk de vat van deze laatste was, blijkt
treffend in de figuur van Gorter, bij wien het beleden marxisme haar nooit volkomen kon
overwinnen. Voor hem moest het communistisch ideaal ten slotte de plaats innemen van het
absolute en hierin schuilt de voornaamste oorzaak van zijn vervreemding van de beweging.
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van een bondgenootschap tegen gezamenlijke vijanden sprake?
Er is reeds aanstonds dit belangrijke onderscheid, dat, terwijl het symbolisme
(zooals Zijderveld aantoont), althans als beweging in hoofdzaak oorspronkelijk mag
heeten, het naturalisme Fransch import is. In zekeren zin wordt daarmede nog te
veel gezegd, want het valt niet te ontkennen, dat de naturalistische actie van de
Nieuwe Gids meer bestaat in een geestdriftige inhaling van het Fransche naturalisme,
in hoofdzaak van Zola, dan in eigen, navolgende productie.
Nu is de oorzakelijke samenhang tusschen het naturalisme van Zola en de
arbeidersbeweging duidelijk. Het streven de maatschappij in haar naakte
werkelijkheid te laten zien, wordt geboren uit afkeer van deze maatschappij en den
1)
wensch haar om te wentelen ; het stimuleert den wil daartoe. En het is geen toeval,
dat Zola's histoire d'une famille sous le second empire uitloopt op de Débacle, die
de aanleidende oorzaak was van de Commune van Parijs.
In de Nieuwe Gids is de eenige belangrijke vertegenwoordiger van het naturalisme
Van Deyssel. Anderen ontleenen er vrijmoedigheid aan de dingen bij hun naam te
noemen, wat ruigte van taal of uitgewerkte plastiek - hij is de hartstochtelijke
2)
vereerder en heraut van Zola en hij schrijft naturalistische romans . Dit is eigenlijk
niet, wat men op grond van het boven geconstateerde verband met de
arbeidersbeweging zou verwachten, want zoodra deze of het socialisme ter sprake
komen, verklaart hij zich een onvoorwaardelijk tegenstander. Stond Van Deyssel
nu middenin een naturalistischen bloei, dan konden wij deze tegenstrijdigheid als
een curiosum, als een individueele afwijking noteeren en het daarbij laten: men kan
meegesleept worden door een strooming zonder haar beteekenis of consequenties
te doorzien of te aanvaarden.

1)
2)

Zonder deze uit zich afkeer van de maatschappij in een vlucht uit de werkelijkheid.
Al was dan het sensitieve daarin het element, waar het voor hem het meest op aan kwam.
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Maar bij den pionier bij uitnemendheid van het naturalisme in Nederland krijgt het
iets symptomatisch en kunnen wij er ons zoo gemakkelijk niet afmaken.
Om te beginnen is Van Deyssel, al is hij dan anti-socialistisch, in zekeren zin toch
wel revolutionair en hij gebruikt dit woord ook met betrekking tot zichzelf en
1)
geestverwanten . De revolutie die hij nastreeft is echter geen sociale, het is een
revolutie der geesten. Een omwenteling in aesthetische productie (‘Wij zijn de
2)
Revolutie in de Literatuur’ , maar niet minder een omwenteling van het aesthetisch
bevattingsvermogen in de richting van een aesthetische levensbeschouwing (‘Nu
wij werken willen om te doen ontwaken, om te doen zien, om te doen begrijpen, om
3)
te ontstellen, om te doen bewonderen’ . Al ontgaat het hem, dat een dergelijke
omwenteling aan sociale voorwaarden gebonden is, daarom is ze ook voor hem
niet los van sociale associaties en consequenties. Typisch komt dit uit in den toon
van sommige bladzijden van het revolutionaire manifest Nieuw Holland, die
geïnspireerd zijn op de gewelddadige revolutie, uit den reeds aangehaalden eisch
van een adaequate plaats voor de literatuurkunstenaars in maatschappij en staat,
een even aanvaarden van klassenstrijd in een zinnetje als: ‘Zoo als voor elk die
tegenwoordig een hoog gevoel heeft, de bourgeoisie een leelijke etterpuist is in het
4)
mooye lichaam der menschheid’ .
Wie de wereld diepgaand, zij het op bepaald gebied, wil veranderen, zal in de
kunst behoefte hebben aan naturalisme. Zoowel om de fatale en afschuwelijke
werkelijkheid te kennen en te doen kennen, als om de erkenning af te dwingen van
weggestopte en verloochende waarden en krachten. Zoo heeft Van Deyssel het
naturalisme van Zola lief - maar hij haalt er uit wat hij noodig heeft en ziet andere
dingen over het

1)
2)
3)
4)

Zie bijv. Verzamelde Opstellen 250 (Zola gedecoreerd en academielid).
a.w. 83 (Over literatuur).
a.w. 85.
a.w. 120 (La Terre).
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hoofd. Toch sleept de zwaarte aan maatschappelijken inhoud hem zoover mee, dat
deze woordkunstenaar bij uitnemendheid van La Terre getuigt: ‘Het is de grootste
uiting der kunstformule, die Het Leven wil en niet De Schoonheid’ en er niettemin
1)
op laat volgen: ‘Het is het grootste werk van den grootsten man van deze eeuw’ .
En men kijkt toch even op als men den belijder van het uiterste individualisme, die
de laatste bladzijden van Nieuw Holland schreef, hoort over den stijl van Zola:
Zola is geen verfijner, Zola is een klassieke. Zijn stijl is van minder
artisticiteit dan die der verfijners, maar die stijl is voor nu en voor altijd,
met zware houweelslagen in het gesteente van de taal gehouwen. Zijn
Volzin is niet persoonlijk, niet van de teederste trillingen en de wazigste
wademing van het zich verklankende denken en voelen samengemarteld,
maar die Volzin is grof-heerlijk, dik machtig, met de onpersoonlijke
breedheid van het onbewuste leven, dat is, zonder zich te weten.
..... Die stijl van Zola, die stijl van La Terre! Daar geef ik de heele fransche
2)
literatuur voor kadoo .
Maar met dat al kan Van Deyssel moeilijk zien, dat Zola's romans de maatschappij
behandelen:
Het naturalisme, gelijk het zich tot nu toe in Frankrijk heeft geopenbaard,
is het eerste tijdperk van een kunst, waarvan de eenige vaststaande
leerstelling tot nu toe is, dat de kunstenaar zich plaatst tegenover de
konkreete natuur en den indruk weêrgeeft, welken die natuur op hem
maakt, hem, dat is zijn eigen, zijn eenig, zijn individueel temperament,
3)
zijn artistiek bewustzijn .
In plaats van ‘de konkreete natuur’ zou men hier willen lezen: de concrete
werkelijkheid, te meer omdat in den mensch en zijn omgeving het maatschappelijke
het natuurlijke verre

1)
2)
3)

Verzamelde Opstellen 132.
a.w. 128-129.
a.w. 58 (Over literatuur).
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overweegt en die werkelijkheid dus niet in de eerste plaats een natuurlijke, maar
een maatschappelijke is. Toegegeven moet worden dat het woord natuur hem door
‘naturalisme’ min of meer wordt gesuggereerd, maar men vindt een zelfde
beschouwing concreter in de bespreking van La Terre waarin Van Deyssel getuigt:
De menschen, de man en de vrouw, zijn het opperst bestaande. Hun
paringsdaad is dus het doen, het ageeren, de Levenskracht bij
uitnemendheid, die zich voltrekt. En voor een kunst, die alleen wil geven
Het Leven, is die daad, met het vele, dat er meê te maken heeft, zoo niet
het eenige, dan toch het voornaamste, waarmeê zij zich heeft bezig te
houden
1)

en hoe hij de beschrijving van het overige boerenleven van minder gewicht acht .
Als iets wat men zoo terloops nog zou kunnen opmerken volgt dan nog, in een
opsomming:
Wat is dat 'n goede idee om het geslachtsleven, meer dan op een
andere plek wereld juist op het boerenland zoo erg te geven, de boeren
die aldoor in kontakt leven met de aarde, die ook niet anders doet dan
2)
bezaaid worden en leven geven .
Het is duidelijk dat van Deyssel hier de zaak omdraait. Niet het geslachtsleven
was Zola's uitgangspunt en niet het boerenleven een achtergrond daarvoor, maar
zijn doel was het boerenleven als maatschappelijke sector en hij heeft het
geslachtsleven daarin als een essentieelen factor gezien. Het geslachtsleven als
zuiver individueel, als ‘natuurlijk’ verschijnsel is trouwens alleen een dankbaar
onderwerp voor lyrische poëzie (en dan strekt het nog niet ver), maar het geeft
onbelangrijke romans.
En ten slotte wil ik ook nog even aanhalen den aanhef van Van Deyssels artikel
over L'Oeuvre, waarin zoo duidelijk uitkomt, hoezeer zijn belangstelling uitgaat naar
de (tot zekere

1)
2)

Verzamelde Opstellen 131.
a.w. 140.
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hoogte schijnbaar) individueele ellende boven de maatschappelijke:
Van zonnevlammen en van druipend bloed is het laatste werk van Zola
gemaakt. Draven de zwarte menschenkudden, met wilde haren en vuile
huiden uit Germinal, die schreeuwen om geluk en om leven, nog voort
op den achtergrond van ons geheugen, zien wij nóg dat arme
menschenvleesch van geslacht op geslacht wegteren om de van wrok
en van wraak knersende gebeenten, hooren wij nóg die
wanhoopstamelingen in zware, heesche stemmen opdreunen van onder
den koolzwarten grond naar den benevelden hemel, - in l'Oeuvre wordt
onze verbeelding geheven tot een hooger marteling, in l'Oeuvre lacht,
lacht de goud-blauwe hemel zijn ongenaakbaarheid neer op den
verbaasden mensch-god, die, met licht-dronken hersens, tot zijn hoogte
stijgen wil, om hem in zich op te nemen, en hem te storten uit, hem te
1)
smijten neêr in de oogen der menschen .
Deze ontboezemingen geven ons den sleutel tot de feitelijke mislukking van Van
Deyssels naturalistische werken. Wie zonder verband met het maatschappelijke de
volle werkelijkheid, dat wil zeggen het leven gaat schilderen, krijgt een toevallige of
willekeurige werkelijkheid zonder belang of relief, verliest de eenheid in veelheid.
Zoolang het nu gaat om stukken sensitieve beschrijving als In de Zwemschool en
Menschen en Bergen, kan men spreken van interessante oefeningen, al voelt men
een wonderlijke doelloosheid, maar in een roman eischt men toch en naast en boven
de raakheid van de beschrijving een belangrijk verband, waarin het beschrevene
staat en die ontbreken maar al te zeer.
Wanneer Van Deyssel echter het sexueele in het Fransche en ook in zijn eigen
naturalisme zoozeer op den voorgrond stelt, komt dit niet alleen voort uit zijn
maatschappelijk negativisme en men hoeft ook niet aan eigen sterke sexualiteit

1)

Verzamelde Opstellen 101.
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een beslissenden invloed toe te kennen. Of zoo al, dan toch alleen in direct verband
met een minder individueel, met een voor de Nieuwe-Gidsbeweging in haar geheel
geldend verschijnsel: de behoefte aan een krachtige reactie op de benepen en
onwaarachtige sexueele ethiek van een vorige periode, op de sexueele huichelarij
en struisvogelpolitiek.
Als wij zóó het naturalisme der tachtigers zien, herkennen wij ook dit aangezicht
als behoorend bij de opstrevende klasse der intellectueelen. Hadden wij bij het
symbolisme meer te maken met hun adspiraties, hier treedt de strijd tegen obstakels
op den voorgrond.
Het bezit van en het streven naar hoogere geestelijke cultuur brengt de
intellectueelen, voorzoover zij geen volkomen arrivé's zijn, zeer licht in oppositie tot
de maatschappij. Materieele waarden gelden meer dan geestelijke, het intellect (en
bovenal de kunst) wordt onvoldoende geëerd en betaald, materieele zorgen dwingen
tot het aanvaarden van een ongewenschten werkkring, sluiten mogelijkheden van
studie af. Zooals het, met teekenende overschatting van de rol van het ruilmiddel,
heet: het geld beheerscht alles.
Tot dat alles behooren ook liefde en huwelijk. Financieele omstandigheden en
daarmede samenhangende verschillen van stand en ontwikkeling beletten vaak
hetzij het huwelijk in 't algemeen voor afzienbaren tijd, hetzij een bepaald huwelijk,
hetzij een scheiding. Zeker voor de 19de eeuw gold, dat naast het monogaam
huwelijk slechts de stuitende mogelijkheden van prostitutie, verleiding en overspel
stonden. Deze moeilijkheden troffen niet alleen de intellectueelen, maar voor hen
ontbeerden zij de vanzelfsprekendheid, die degenen, die midden in het bedrijfsleven
staan er eerder in deed berusten. En de werkzaamheid op geestelijk gebied bevordert
zoowel idealisme en gevoel van verantwoordelijkheid als aan de andere kant
ongedurigheid, prikkelbaarheid en kieskeurigheid, die elk voor zich de kiem van
conflicten met de maatschappelijke mogelijkheden in zich dragen.
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Iemand zou kunnen opmerken, dat het bezingen of behandelen van dergelijke
conflicten van oudsher een integreerend bestanddeel der literatuur uitmaakt.
Ongetwijfeld, maar het verschil is dat in de plaats van de toevallige tragiek van een
geval, van een samenloop van omstandigheden, nu treedt een aanklacht tegen een
systeem van moraal, tegen complexen van opvattingen die het geluk, het vrije leven,
het uitleven van de persoonlijkheid belemmeren en die moeten wijken.
Wij komen hier dus weer bij denzelfden strijd tegen de overgeleverde ethiek, dien
we als drijfveer constateerden in het eerste deel van dit opstel. Daar echter als
motief de leiding der geesten over te nemen, hier als persoonlijke getroffenheid en
opstandigheid. En daarmede versmelt meteen de tegenstelling tusschen het
optimisme ten aanzien van de rol die men ging spelen en het pessimisme, door
hoop op volgende geslachten getemperd, dat een der groote grieven tegen de
Nieuwe-Gidsbeweging vormde: beide behooren bij een zelfden strijd.
Laat ons intusschen niet vergeten, dat wij de opstandigheid tegen sexueele nooden
slechts zagen als een der meest markante en de om haar emotioneel karakter in
de literatuur het meest naar voren komende der grieven tegen een door ‘het geld’
beheerschte maatschappij. Gepaard of afwisselend met miskenningsgevoel dat
minder de eigen persoon geldt, dan wel de waarden die men vertegenwoordigt, is
het dan ook, dat wij haar ontmoeten in de poëzie van Kloos.
Het is teekenend dat, gelijk Van Deyssel zich niet bekommerde om het
maatschappelijke in het werk van Zola, Kloos zijn grieven niet tegen de maatschappij
richt, maar deze zich voor hem oplost in personen. Het gaat tegen domme of slechte
menschen:
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't Beest
Voor niets méér dan een groot gevoel bevreesd,
Dat zich Beschaafd Publiek noemt,....
1)
Menschen met hart zijn schaarsch in dezen tijd.

en
Dit gansch geslacht is een verdoemenis geweest
2)
Van leugenachtige en belachbre menschen .

Wij zien hier weerspiegeld de mentaliteit van een klasse, die niet onmiddellijk
3)
betrokken is bij voortbrenging en handel , die de menschen meer qua individu dan
in hun maatschappelijke functie ontmoet, maar tevens de maatschappelijke onmacht
van de intellectueelen en het besef dat hun natuurlijk wapen is de overreding van
individuen.
En toch zit er aan de naturalistische sympathieën van de Nieuwe Gids, we zouden
kunnen zeggen over het hoofd van Van Deyssel heen, meer vast. Er kwam reeds
een strooming onder de intellectueelen, die zich niet beperkte tot ontkenning van
de ethiek der kapitalistische maatschappij, maar die de algeheele omwenteling der
verhoudingen als een dringenden eisch voelden, hetzij voor de ethiek, hetzij voor
de stoffelijke welvaart, in den regel voor beide. Deze omwenteling kwam echter
eerst binnen de grens der mogelijkheden door samenwerking met die andere
opstrevende klasse: het proletariaat. Een soort van persoonlijke unie met de
arbeidersbeweging vinden wij reeds bij de oprichting van de Nieuwe Gids in het
redacteurschap van Van der Goes. Van Van Eeden, Gorter, Henriette Roland Holst,
die eerst later zich bij de arbeidersbeweging aansloten, mogen wij aannemen dat
zij reeds van den aanvang van hun optreden af revolutionair tegenover de
maatschappij stonden.
Tot meer dan naturalistische sympathieën, tot een werkelijk naturalistische
literatuur kon dit nog niet leiden. Zoowel door

1)
2)
3)

Verzen XXV.
Verzen XCV.
De kunstenaars hebben daar intusschen meer deel aan dan de meeste intellectueelen.
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de zwakte van de arbeidersbeweging als vooral door het nagenoeg geheel ontbreken
zoowel van een gestudeerd proletariaat als van een proletaroïde bohême. Eerst
wanneer de Nieuwe Gids het karakter van beweging begint te verliezen, komen in
den meest openlijken samenhang met de sterker geworden arbeidersbeweging de
naturalistische werken van Heijermans, Querido, Hartog en anderen. Het daarop
volgend naturalisme van vrouwelijke auteurs staat reeds geheel los van de
Nieuwe-Gidsbeweging, maar daarom allerminst van maatschappelijke strijdvragen.
Het is duidelijk, dat de Nieuwe-Gidsliteratuur niet opgaat in symbolisme en
naturalisme. Er is bijvoorbeeld nog het psychologisch realisme, dat intusschen
elementen van het een zoowel als van het ander kan bevatten. Maar op zichzelf
beteekent dit wel een vernieuwing, doch het was niet bij machte een beweging te
ontketenen. Het ontwikkelde zich ook tamelijk onafhankelijk van de Nieuwe Gids,
1)
bijvoorbeeld bij Emants en Couperus . Deel van de beweging maakte het uit, niet
als richting, maar om den vorm waarin het gegoten was.
Over dien vorm is in het voorgaande weinig gezegd. Drie factoren beheerschen
dien, dunkt mij: de sensatie, inhaerent aan het symbolisme, cultuur van de klank en
het picturale, die consequenties waren van het aestheticisme en ten slotte toch ook
wel een beetje revolutionarisme om het revolutionarisme, de neiging de
goe-gemeente te overdonderen. Ongetwijfeld is uit de bestudeering van dien vorm
nog wel een en ander te halen voor de beteekenis van de beweging, maar dat is
een studie op zichzelf en geen geringe. Dit artikel practendeert trouwens allerminst
het onderwerp te hebben uitgeput.
J.A.N. KNUTTEL.

1)

Ik zie de opkomst van Emants en Couperus, meer vertegenwoordigers van de patricische
bourgeoisie, als onafhankelijk van de Nieuwe Gids, niet hun verdere ontwikkeling.
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Naar aanleiding van het Bredasche sacramentsspel
De vraag, wie de dichter geweest is van het mirakelspel Vanden Heiligen Sacramente
van der Nyeuwervaert, is in den laatsten tijd weer aan de orde gesteld. Prof. Dr. P.
de Keyser stelde den Brusselschen rederijker Jan de Baertmaker alias Smeken als
1)
den auteur voor ; Dr. W. van Eeghem trachtte bewijzen bij te brengen voor zijn
stellige overtuiging, dat niemand minder dan den bekenden Brugschen rederijker
2)
Anthonis de Roovere de eer toekwam, het spel vervaardigd te hebben . Naar
aanleiding van beide veronderstellingen zou ik gaarne enkele opmerkingen maken.
Beginnen wij met de jongste.

I. Anthonis de Roovere.
Over het algemeen lijken mij de argumenten, door den heer Van Eeghem voor zijn
these naar voren gebracht, vrijwel overtuigend. Hij gaat uit van de beide gedichten
3)
op het Sacrament , die blijkens de door hem nagespeurde acrosticha onbetwistbaar
van de hand van De Roovere zijn. De taalkundige overeenstemming tusschen deze
gedichten en het spel neem ik op gezag van den philoloog Van Eeghem aan. Ook
aanvaard ik de mogelijkheid, dat vs. 80 van het eerste gedicht: Dwelck men u wel
breder sal maken condt, een zinspeling op het tooneelstuk bevat. Eveneens erken
ik de

1)

P. de Keyser, Nienwe Gegevens omtrent Colijn Caillieu (Coellin), Jan de Baertmaker (Smeken),
Jan Steemaer (Percheval) en Jan van den Dale, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. LIII
(1934) 273.

2)

W. van Eeghem, Rhetores Bruxellenses (15 -16 eeuw), in: Revue belge de Phil. et d'Hist.
XIV (1935) 437 vgg.
Gedrukt bij P. Leendertz Jr., Middelnederlandsche Dramatische Poëzie [1907] 466 vgg.; het
eerste gedicht ook bij C.R. Hermans, Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant II (1867)
6 vgg.

3)

de

de
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overeenkomst van de strophen, waarmede Heer Wouter, de ‘prochiaen’ en de schout
het Sacrament verheerlijken (vs. 984-1015 van het spel), met De Roovere's tLof
vanden heiligen Sacramente. Maar de heer Van Eeghem houdt geen rekening
ermede, dat het andere gedicht van De Roovere niet zoozeer op het spel als wel
op het schilderij van het Sacrament, waarvan althans gedeelten nog in het Museum
1)
te Breda bewaard worden , betrekking heeft: onder de verschillende paneelen
daarvan vindt men strophen van De Roovere, zij het in ietwat bekorte en bedorven
vorm, terug. Vergelijking van het schilderij en het gedicht doet zien, dat bij ieder
paneel drie vijfregelige strophen behoorden. Daardoor kan men opmaken, welke
paneelen ontbreken en wat zij moesten voorstellen; maar ook openbaart zich, dat
in het gedicht van De Roovere, zooals het in het handschrift, dat in de St. Barbarakerk
te Breda bewaard wordt, overgeleverd en daarnaar door Hermans en Leendertz
afgedrukt is, strophen ontbreken. Een reconstructie is gemakkelijk.
Het eerste paneel, overeenkomende met de strophen 1-3 (vs. 1-15) en dus
voorstellende, hoe Jan Bautoen de hostie in het veen vond, ontbreekt. Het tweede,
thans rechtsboven geplaatst, geeft de veneratie door de vrouwen en den pastoor
van Nieuwervaert weer en vindt zijn equivalent in de strophen 4-6 (vs. 16-30), die
dan ook eronder staan. Dan ontbreekt het derde paneel, dat de strophen 7-9 (vs.
31-45), de toetsing door den advocaat Macharius, moet verbeeld hebben. Onder
het thans linksboven geplaatste paneel, dat weergeeft, hoe de devotie voor het
de

Sacrament bemoeilijkt werd door watervloeden, leest men de 10 strophe (vs.
46-50) van De Roovere's poëem, gevolgd door twee, die in den schriftelijk
overgeleverden tekst ontbreken. Ik geef ze hier, met eigen interpunctie:

1)

Afgebeeld bij J. Kalf, De Monumenten in de voormalige Baronie van Breda (1912) 141, afb.
116 en besproken 143 vgg.
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c

Doemen XIIII ende XXI screef,
Brack dlant in, twas iammer groot,
Dar huys noch hof en bleef.
Veel menschen verdroncken ende bleven doot,
Sij waren al in groter noot.
Veel dorpen stonden in dit lant;
Men dreffer doer wagen ende vee.
Twas Hollant een costelijc pant
Ende nu es een wilde zee:
1)
Beter camp dan hals ontwe .

Dan ontbreekt er weer een paneel, dat, daar strophe 12 (vs. 56-60) onder een
volgend staat, slechts op strophe 11 (vs. 51-55) en twee verloren strophen betrekking
heeft kunnen hebben en het verzoek van graaf Jan van Nassau aan zijn zwager,
den bisschop van Luik, de hostie naar Breda te mogen overbrengen, moet
weergegeven hebben. Op het rechterbenedenpaneel, waaronder eerst twee strophen,
die in den handschriftelijken tekst ontbreken, en dan strophe 12 (vs. 56-60) staan,
ziet men afgebeeld, hoe een plechtige processie de stad uittrekt om het Sacrament
te gaan inhalen. De beide strophen, die dus tusschen vs. 55 en vs. 56 ingevoegd
moeten worden, luiden:
Een antwort es terstont gegeven
Aen graef Jan, tot Breda here,
Ende hebben enen brief gescreven
Met den bode, reysende zere:
Een trou bode es wert grote eere.
Twas graef Jan een blide tydinge,
Doe hy den bode hadde ghesien.
Syn hert stont in verblijdinge,
Horende des bisscops bedien,
Scryvende: tsal alsoe ghescien.

Dan moet het, later teruggevonden, losse paneel volgen,

1)

Deze regel, met de, hier niet passende, spreekwoordelijke uitdrukking, die ook voorkomt in
den Karel ende Elegast, vs. 1263, is stellig corrupt.
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1)

waarvan slechts de linkerhelft bewaard is . Dit komt overeen met de strophen 13-15
2)
(vs. 61-75), die nog half eronder staan , en verbeeldt de aankomst van het
Sacrament aan de haven; terwijl het schilderij voltooid wordt door het
linkerbenedenpaneel, waar de strophen 15-18 (vs. 76-90) onder staan en dat
voorstelt, hoe de hostie, blijkbaar voor de jaarlijksche processie, uit de Groote Kerk
van Breda gedragen wordt.
Het resultaat van deze vergelijking is dus, dat het schilderij behalve uit de beide
paneelen, die de monstrans met de hostie en de stichters van het altaarstuk
weergeven, uit acht paneelen heeft bestaan, waarvan er drie geheel en één half
verloren is; terwijl het gedicht van De Roovere niet, zooals in het handschrift, uit 18,
doch uit 24 vijfregelige strophen moet bestaan hebben, waarvan er vier, zij het
verminkt, teruggevonden zijn en twee nog steeds ontbreken.
Het opschrift van het gedicht geeft nog tot eenige vragen aanleiding. Men leest
daar o.m.: Dees versen sullen u bedieden ende verclaren die figueren, die in
prochiaens choer sin beworpen. Men kan van meening verschillen, of ‘beworpen’
hier ‘ontworpen’ dan wel ‘vervaardigd’ beteekent. Neemt men het laatste aan, dan
zou daaruit volgen, dat het schilderij zich reeds in het koor bevond, toen het gedicht
ontstond. Dan zou dus het tegenwoordige schilderij, waarop de verzen van De
Roovere voorkomen en dat dus jonger dan het gedicht moet zijn, een ouder
3)
vervangen hebben ; tenzij het opschrift pas later boven het gedicht is geplaatst.
Welk deel van het koor met ‘prochiaens choer’ bedoeld

1)
2)

3)

Men vindt het afgebeeld bij Kalf, a.w., 145, afb. 118; de plaats, die Kalf, a.w., 145 vgg., het
paneel in het stuk wil toewijzen, is m.i. niet juist.
Th.E. van Goor, Beschrijving der Stad en Lande van Breda (1742) 506, die de opschriften,
zij het onnauwkeurig, ontcijferd heeft, deelt alleen strophe 15 mede. In zijn tijd moeten schilderij
en fragment reeds in hun tegenwoordigen toestand geweest zijn.
Kalf, a.w., 146 vgg., die de verschillen tusschen de onderschriften en het gedicht reeds
constateerde, trok daaruit de conclusie van het bestaan van een ouder schilderij; dat volgt
daaruit m.i. niet.
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wordt, is niet zeker. Ermede verband houdt de post in de kerkerekening van 1525:
gemaect eenen biechtstoel voer den prochiaen, staende int Sacrament choer,
1)
waarmede wel hetzelfde koor bedoeld is . Indien de geenszins zekere gissing, dat
dit koor hetzelfde is als het ‘heylich Sacramentshuysken’, dat graaf Hendrik III van
Nassau (1504-1538) liet bouwen, juist ware, zou de plaats ervan door wijlen den
2)
heer Baron van Keppel afdoende bepaald zijn . Het schilderij, zooals wij dat kennen,
dateert eveneens uit de dagen van Hendrik III: de vorstelijke figuur, die op het laatste
paneel voor de uitgedragen hostie knielt, bedoelt kennelijk zijn trekken weer te
3)
geven .

II. Smeken.
Wat beteekenen nu de woorden ‘Smeken fecit’, die onder het Sacramentspel en
onder den eersten proloog daarvan staan, indien De Roovere de dichter van het
stuk is? De heer Van Eeghem ziet in dezen Smeken den Brusselschen rederijker,
die een copie van het stuk maakte, waarvan het ons bewaarde handschrift, dat van
± 1530 dateert, weer een afschrift is; dat verklaart ook de Brabancismen daarin.
Dat de Brusselsche Smeken het Spel van Nyeuwervaert gedicht zou hebben, is
natuurlijk uitgesloten na de uiteenzettingen van den heer Van Eeghem. De
onbewezen veronderstelling van Professor De Keyser was een terugkeer tot het
4)
eerste vermoeden van Hermans , dat hij later zelf verworpen heeft. Ik zou willen
uitgaan van zijn latere opvatting, dat achter den naam Smeken zich een Bredanaar
5)
kan verbergen , en een aantal archivalische gegevens, ontleend aan het
gemeente-archief te Breda, ter identificatie van dien persoon in het geding willen
brengen.

1)
2)
3)
4)
5)

J.R. van Keppel, Eenige Wetenswaardigheden betreffende de Groote- of Lieve Vrouwen Kerk
te Breda in de XVIe eeuw (z.j.) 8, 45.
Van Keppel, a.w., 40 vgg.
Vgl. zijn portret op het bekende carton van Barend van Orley, o.a. afgebeeld in het Gedenkboek
Prins Willem van Oranje (1933) tegenover 272.
Hermans, a.w. II 96.
Hermans, a.w. II 350.
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De eenige Smeken, dien men te Breda in den tijd van het mirakelspel heeft kunnen
opsporen - wat wel opmerkelijk is, in een stad, waar de namen Smit, Smits en zelfs
Smeekens tot den huidigen dag zoo talrijk voorkomen -, wordt vermeld in een
1)
schepenvestbrief van 6 September 1513 . Dit stuk bevat een verklaring, dat ‘Marie
Rombout, Jan Romboutszoens dochter, wittige huysfr. Cornelis Willem Aert
Smekenszoons’, jaarlijks een erfchijns trekt, die haar aanbestorven is van haar
overgrootvader. De naam van den echtgenoot veronderstelt een schoonvader Willem
Aartszoon Smeken. Dat patronymicum wekt onmiddellijk herinneringen aan dien
Willem Aartszoon, van wien een post in de oudste stadsrekening van Breda, die
van 1492, bericht: geschenct tot Willem Aertszoen, als mijn genedige vrouwe van
Nassouw metten jonffren hoerden spelen die van Vroechdendael, van Keyenberch
2)
ende die van Blijenberge, tot elken male boven opte camer II quarten wijns .
De Kameristen van Vreugdendal gaven blijkens de stadsrekeningen hun
vertooningen in het huis de Vogelzang, waar ook in 1500 de oudst bekende opvoering
3)
van het Sacramentsspel plaats had . Van dit huis blijkt Willem Aartszoon eigenaar
geweest te zijn. Op 26 October 1481 gaven deken en kapittel van Onze Lieve Vrouwe
te Breda hun toestemming, dat Willem Aartszoon, ‘borgher ende ingheseten der
voers. stadt van Breda aen de Plaetse’, zijn huis de Vogelzang van de rente, die de
rector van het altaar van St. Michiel in die kerk jaarlijks daaruit trok, bevrijdde door
4)
andere goederen daarvoor in onderpand te geven . Op 31 Januari 1498 droeg
Willem Aartszoon ‘die huysinghe ende erffenissen met hueren toebehoirten, geheyten
der Vogelensanck, die gestaen ende

1)

2)
3)
4)

Archief der Gemeente Breda, R. no. 421, fol. 57v; niet in een handvest, zooals Hermans
abusievelijk zegt en Leendertz, a.w., CXXXVI, kennelijk zonder zijn beweringen, die hij
apodictisch verwerpt, geverifieerd te hebben, hem napraat.
Hermans, a.w. II 195; Tijdschr. v. Geschied. XLVIII (1933) 48 vgg.
Hermans, a.w. II 196, 198, 199, 200.
Archief der Gemeente Breda, Ch. no. 125.
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gelegen siin aen de Plaetse neven der stadt huys ende erve van Breda op deen
side ende Joos Heys huysinge ende erffenissen op dander side’, over aan Peter
1)
Peterszoon van Ghendt tegen een jaarlijksche rente van 24 Rijnsche guldens .
Uit de stukken, die op de verdeeling van deze erfrente betrekking hebben, leert
men de nakomelingschap van Willem Aartszoon kennen. In de reeds aangehaalde
acte van 31 Januari 1498 is sprake ‘van Willem Aertszoen kyndere, dair moeder af
was Adriane Meeus Schoendonx dochter’. Tot die kinderen behoorden blijkens dit
o

o

stuk: 1 heer Michiel, des voirs. Willem Aertszoen sone, priester; 2 Margriet Willem
o

Aertssoen dochter, gehuwd met Herman Brant; 3 Aecht, desselfs Willem Aertssoen
dochter, gehuwd met Jan Peter Geritssone. Deze drie volwassen kinderen hechtten
hun goedkeuring aan de overdracht van den Vogelzang. Het maakt sterk den indruk,
dat wij hier te doen hebben met een geval van devolutierecht, volgens hetwelk na
het overlijden van een der ouders - in dit geval dus de moeder, over wie het stuk in
den verleden tijd spreekt - het gemeenschappelijk goed aan den langstlevende
kwam, doch deze, om over het onroerende goed te beschikken, de medewerking
2)
der kinderen noodig had . In een acte van 3 September 1506 is sprake van ‘der
deylingen, voirtijts geschiet tusschen hem (heer Michiel, priester) ende sijnen
susteren na doode Willem Aertszoons voirs.’; van welke deeling schepenen van
3)
Breda reeds op 26 Augustus 1503 verklaarden den ‘deylbrief’ gezien te hebben .
Vòòr dezen laatsten datum was Willem Aartszoon dus reeds overleden. Verrassend
is het in het stuk van 1506 te lezen, dat hij nog een dochter had, Hillegonde, die
toen gehuwd

1)

2)
3)

Archief der Gemeente Breda, Ch. no. 108-111. Uit deze nauwkeurige plaatsbepaling blijkt,
naar de Archivaris der Gemeente Breda, Mejuffrouw D.C.J. Mijnssen, zoo vriendelijk was mij
te onderrichten, dat het huis de Vogelzang gelegen moet hebben ter plaatse, waar nu aan
de Groote Markt het hôtel ‘Du Commerce’ en aan het Stadserf het Gemeente-archief gevestigd
is.
E.M. Meyers, Het Ligurisch Erfrecht in de Nederlanden I (1929) 33 vgg.
Archief der Gemeente Breda, Ch. no. 108-111.
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was met Lambrecht Ruyseners. Dat moet ook een dochter van Adriane Schoendonc
geweest zijn, want zij deelde mede in de op den Vogelzang geveste erfrente. Dat
in 1498 haar toestemming tot de overdracht van het huis blijkbaar niet gevraagd of
althans niet gegeven werd, is licht te verklaren door aan te nemen, dat zij toen nog
minderjarig was.
Een zoon Cornelis, waarvan het vaderschap Willem Aartszoon aanspraak op den
naam Smeken zou verschaffen, is in deze stukken niet te bekennen en behoorde
zeker niet tot de kinderen van Adriane Schoendonc. Misschien mag men de
mogelijkheid overwegen, of de Cornelis Willem Aart Smekenszoon, dien wij boven
in 1513 getrouwd ontmoetten, een jongere zoon uit een tweede huwelijk van den
eigenaar van den Vogelzang geweest is. Inderdaad duikt er in 1516 een dame op,
Marie Henrick Jan Claeussendochter, die dan ‘weduwe wijlen Willem Aertssoen’
1)
heet . Zij was in het genot van een lijftocht op het huis de Zwaan, ‘gestaen ende
gelegen binnen Breda ain de Marct’. In een iets ouderen schepenbrief, van 13 Maart
1511, wordt de ligging van dit huis omschreven: ‘aen de Plaetse neven der stad
2)
huys’ . De perceelen, waaraan de naam Willem Aartszoon verbonden is, lagen dus
vlak bij elkaar; dat versterkt het vermoeden van de persoonsgelijkheid der beide
genannen. Langs dezen weg geredeneerd, kan Willem Aartszoon tweemaal gehuwd
geweest zijn, kan hij uit zijn tweede huwelijk een zoon Cornelis gehad hebben en
kan hijzelf dus Smeken geheeten hebben. Kan; meer niet: want de vraag is zeker
gewettigd, of de benaming Smeken voor Cornelis' vader juist niet wil zeggen, dat
een andere Willem Aartszoon dan de eigenaar van den Vogelzang, die nooit zoo
wordt aangeduid, bedoeld is.
‘Es wär' zu schön gewesen’ wellicht, indien Willem Aartszoon Smeken als eigenaar
van den Vogelzang kastelein van het stedelijk ‘teerhuis’ ware geweest; directeur
van den stads-

1)
2)

Archief der Gemeente Breda, R. no. 424, fol. 209.
Archief der Gemeente Breda, R. no. 419, fol. 13v.
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schouwburg, om het modern uit te drukken. Het zou de mogelijkheid openen, dat
hij zich ook wel met den artistieken kant van de rederijkers-vertooningen bemoeide
en men het ‘Smeken fecit’ op hem zou mogen toepassen, in den zin, dat hij het stuk
1)
voor zijn acteurs afgeschreven en pasklaar gemaakt had . Mogelijk hield de
afschrijver van het overgeleverde handschrift hem ook voor den dichter. Zoolang
er evenwel geen sterkere argumenten bestaan dan de hier ontvouwde reeks van
mogelijkheden, geloof ik, dat men wijs zal doen den Bredaschen Smeken niet met
het mirakelspel in verband te brengen en de zienswijze van den heer Van Eeghem
in haar geheel te aanvaarden.
Breda
D.TH. ENKLAAR

1)

Ook regisseerde? Doch in 1494 wordt een zekere Cornelis de Koc als ‘spelregeerder’ der
Vreugdendalers genoemd (Hermans, a.w. II 197).
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Heeft Vondel Spinoza bestreden?
Met zijn Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst trad Vondel in de rij van strijders
voor de zuiverheid en het gezag der Christelijke leer. Tijdens de Hervorming, toen
vak- en lekentheologen de orakels van hun papieren paus, de bijbel, uitlegden en
met hun aanhang gemeenten stichtten, voor wie zij een theologisch systeem
ontwikkelden, herleefden weer al de twistvragen, die de Kerk in de loop der eeuwen
e

e

hadden verontrust. In het twistgeschrijf der 16 en 17 eeuw tussen de verschillende
secten ontmoet men dan ook herhaaldelijk de oude partijnamen: Pelagianen, Arianen,
Epicuristen, Heidenen e.a.
Naast de ‘bijbelse’ theologen voerden enkele Humanisten en wijsgeren het woord
over theologische vragen. Onder invloed der Stoïsche, Platonische en
Neoplatonische wijsbegeerte zagen zij de bijbelse leer in een ruimer verband; zij
stonden dan ook boven de kerkelijke secten en werden vaak verdacht van
‘vrijgeesterij’, omdat zij in de menselijke rede het Goddelijke licht erkenden, dat ook
onder de Heidenen had geschenen lang vóór de bijbel, het geopenbaarde Woord
Gods, bestond. Van de wijsgeren komen voor de behandeling van ons onderwerp
slechts Vondels tijdgenoten Descartes en Spinoza in aanmerking. Descartes sprak
in de opdracht van zijn Meditationes de prima philosophia (1642), welk werk hij aan
de theologische faculteit der Sorbonne opdroeg, als zijn mening uit, dat de
wijsbegeerte beter en duidelijker dan de Godgeleerdheid tot de ongelovigen spreken
kan over Gods bestaan en 's mensen ziel en lichaam. ‘Want’ - zo luidt het in de
Nederlandse vertaling - ‘hoewel 't aan ons, die gelovig zijn, genoech is, door 't geloof
te geloven, dat de menschelijke ziel niet met het lichaam vergaat en dat God
wezentlijk is, zo schijnt het echter, dat men den ongelovigen geen godsdienst, noch
ook bijna enige zedige deucht indrukken kan, 't en zij eerst deze
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twee dingen door naturelijke reden aan hen betoogt worden, en dewijl dikwijls in dit
leven grooter vergeldingen aan de zonden, dan aan de deuchden voorgestelt worden,
zo zouden weinig menschen 't recht boven 't nut achten, indien zij God niet vreesden
en geen ander leven verwachtten’.
Ook Spinoza was theoloog. In zijn wijsbegeerte, de Ethica, handelt hij eerst over
God, maar hij maakte scherp onderscheid tussen theologie en philosophie. Dat men
in zijn leer het religieuse element duidelijk onderkende, blijkt hieruit, dat onder zijn
bewonderende leerlingen ook gelovige Christenen waren. Een diep onderscheid
e

e

tussen Descartes' en Spinoza's wijsbegeerte hebben de theologen der 17 en 18
eeuw menen te zien. Tekenend komt dat uit in 't verweer van Balthasar Bekker
tegen de beschuldiging van ‘Atheisterye’, die hij voorzag bij 't verschijnen van zijn
Betoverde Weereld. ‘Hoewel ik des gerust ben; so weet ik echter, dat so veel 't
gebruyk der Reden hier belangt, ik den genen minst voldoen sal, die Des Cartes
gronden gansch verwerpen, of te breed betimmeren; waar na ik Geest en Lichaam
van malkander, en beide van den Schepper onderscheide: sonder van der selver
werkingen datgene vast te stellen, daar ik geen gevolg af sie. Invoegen dat meteen
de dulle doling van Spinoza, die God en Weereld ondereen vermengt, ten
krachtigsten weersproken word’. (Aan den Leser) - Men kon dus gereformeerd
predikant zijn en Cartesiaan, maar niet Spinozist!
De houding van Vondel in Bespiegelingen is deze, dat hij herhaaldelijk ‘bespiegelt’
met het licht van ‘natuur’ en ‘reden’, maar vooral met ‘bijbels’ licht. Hij staat dichter
bij Hugo de Groot dan bij de wijsgeren. De Groot had in zijn Bewijs van den waren
Godsdienst - geschreven te Loevestein in 1620 - het wezen der Christelijke leer
uiteengezet voor de zeelieden, opdat dezen in hun omgang met andersdenkenden
- Mohamedanen en Joden - een houvast zouden hebben en zich konden overtuigen
van de voortreffelijkheid van hun geloof boven het Joodse en het Mohamedaanse.
- Vondel, de be-
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wonderaar van Hugo de Groot, beoogde een overeenkomstig doel, maar hij kon
niet nalaten zich te keren tegen enkele secten. De wijn, die ten tijde zijner
hekeldichten meermalen ‘tot de spon’ was uitgebarsten, was helder geworden, maar
nog niet uitgegist. Tussen de jaren 1650 en 1660 richtte hij zich ‘tegens d' ongodisten,
verlochenaers der Godtheit of Goddelijcke Voorzienigheit’. Hij verdedigde o.a. het
bestaan van God als Geest, de Goddelijkheid van Christus, de Drieëenheid, de
Schepping der wereld uit niets. In de vijf boeken, waarin de Bespiegelingen zijn
vervat, ‘bespiegelt’ hij achtereenvolgens Godt, Godts eigenschappen, Godts wercken,
Godtsdienst en Godtsdienst in 't bijzonder. 't Gedicht is een heldere spiegel van het
e

bewogen godsdienstige leven der 17 eeuw. Vondel was met zijn zeventigste jaar
heus geen kloosterling geworden, al zag hij de woelingen zijns tijds op groter afstand
dan in zijn jonge mannelijke periode. Hij was zo ‘bij’, dat hij de modernste philosophie
blijkt gekend te hebben. Descartes' Meditationes had hij, vermoedelijk in Glasemakers
vertaling van 1656 of '57, gelezen, en de inleiding zeker wel met instemming. Al
mag hij niet in allen dele met Descartes' leer zijn meegegaan, toch vond hij ze niet
onverenigbaar met de Christelijke leer. De dichter stond niet zo ver af van den
Doopsgezinde, die in 1664 klaagde, dat zijn gemeente ‘ten deel Remonstrants, ten
deel Libertijns, ten deel Naturalists was geworden, welke laatste... met alle Religie,
ja zelfs met de Heilige Schrift ende Geest, den spot drijven ende eerst in scherts
twijffelende of sij selfs zijn, wel haast in ernst komen te twijffelen, datter een Godt
is, of ten minsten een Godt, die sich bekommert met de Aardsche saken: hoedanige
misdrachten van ware Theologie en grondige Cartesiaansche Philosophie onse
Gemeynte nu reeds so veel heeft opgeworpen, als er namen in 't groot
1)
Martelaers-Boeck komen’. (Meinsma: Spinoza en zijn kring, pag. 221).

1)

Dit was de naam van een boekwinkel, waar veel Collegianten en ‘vrijgeesten’ elkaar
ontmoetten.
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Ook deze Doopsgezinde acht ‘ware Theologie’ niet strijdig met ‘grondige’
Cartesiaanse wijsbegeerte. Van Spinoza spreekt hij nog niet; of hij gelijk Bekker,
ook een atheist in hem zou gezien hebben, weten we niet. Ook van Vondel was dat
niet bekend, tenminste nog niet aan zijn levensbeschrijver Brandt. Maar voor de
Roomse Vondelkenners van tegenwoordig staat het vast, dat de dichter Spinoza's
leer in zijn Bespiegelingen heeft bestreden, hoewel zij, even goed als ieder, weten,
dat het eerste geschrift van den wijsgeer pas in 1663, dus vier jaar na de voltooiing
der Bespiegelingen, het licht zag.
Gerard Brom schreef in 1907 in zijn dissertatie: ‘Na Gomarus wordt geen Voetius
meer de vijand, sinds Cartesius is gevolgd door Spinoza’. En in 1921 ‘bewees’ pater
de Valk O.P. in De Beiaard (II 440 vlgg.), volkomen overtuigend voor Dr. Sterck (De
Beiaard 1922, II, 154) en voor pater Molkenboer (Vondelkroniek Jg. III, afl. 4), dat
Vondel te velde was getrokken tegen den Joodsen ketter. Pater Molkenboer was
in 1932 met pater de Valks uiteenzetting zo ingenomen, dat hij het alle Vondelkenners
aanbeval. In dat jaar 1932, 't herdenkingsjaar van Spinoza's geboorte, maakte de
Nijmeegse professor-in-Vondel zich op ‘tot het uiteenzetten van den samenstand
aan Hollands intellektueelen hemel, welke hoe langer hoe duidelijker (curs. van mij)
tusschen Spinoza en de planeet van Vondel valt waar te nemen.’ Voor hem stond
die betrekking zo vast, dat hij Vondels levensbeschrijver, Brandt, en Spinoza's
biograaf, Colerus, er van verdacht, iets te verbergen: die twee hadden ‘door het
over en weer verzwijgen van hun namen den indruk gevestigd, dat dichter en wijsgeer
niets met elkaar hadden uit te staan.’ Maar sedert, het verschijnen van Dr. Meinsma's
werk: Spinoza en zijn kring was voor hem het volle licht opgegaan en hij onderstelde
dat Brom in 1907 en Dr. P. Leendertz Jr. in 1910, toen deze Het leven van Vondel
uitgaf, het boek van Dr. Meinsma niet kenden, hoewel het reeds in 1896 was
uitgekomen. Hadden zij 't gekend, dan zouden zij - volgens prof. Molkenboer - ook
wel hebben ingezien, dat Dr. Meinsma
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‘door tal van nieuwe gegevens en kombinaties den vasten grondslag gelegd heeft,
waarop de waarheid over de aanrakingen van den ouden Vondel met zijn jeugdigen
stad- en tijdgenoot kan worden opgetrokken’. Dr. Meinsma zelf spreekt niet over de
mogelijkheid van enige betrekking tussen de twee Amsterdammers! - In een volgend
artikel hoopte de redacteur der Vondelkroniek na te gaan, in hoever de kenners van
Vondel (curs. van mij) geprofiteerd hadden van... Spinoza en zijn kring, meent de
lezer. Neen, van pater de Valks opstel! Waarom? Acht pater Molkenboer ‘de kenners
van Vondel’ niet in staat om op ‘den vasten grondslag’ van Meinsma de waarheid
op te trekken? Wij weten het niet, maar verwonderd heeft het ons wel, dat prof.
Brom, die voor de tweede uitgave van zijn dissertatie, nu Vondels geloof geheten
(1935), geen nieuwe bronnen aanvoerde bij de behandeling der bekende kwestie,
even overtuigd is als zijn Nijmeegse collega. Triomfantelijk klinkt het: ‘Dertig jaar
eerder dan gereformeerde theologen heeft Vondel dus Spinoza scherp
onderscheiden en tegengesproken’. Ja zelfs heeft Vondel hem - volgens Brom vereenzelvigd met Lucretius, den woordvoerder van Epicurus: ‘Zo dikwijls Vondel
de naam Lucretius uitspreekt, moet hij denken aan Spinoza’. (a.w. pag. 377).
Nu gedurende bijna dertig jaren door het herhalen en doorgeven van een bewering
deze tot vaststaand feit is getrompet en prof. Molkenboer in de toelichting tot Vondels
Bespiegelingen deze ‘wetenschap’ toepast (zie de Vondeluitgave der W.B. dl. VIII,
pag. 740), zodat het nageslacht in de volgende decennia voor waar zal aanvaarden,
wat niets anders is dan een onderstelling, nu wordt het tijd ‘de vaste grondslag’
daarvan bloot te leggen. We gaan dus na, welke ‘gegevens en kombinaties’ Dr.
Meinsma in Spinoza en zijn kring heeft verschaft. Die moeten wel heel bijzonder
wezen, aangezien de chronologie de hypothese niet toelaat. Immers in 1659 had
Vondel zijn Bespiegelingen voltooid, in 1663 verscheen Spinoza's geschrift over de
Beginselen van Descartes' wijsbegeerte, in 1670
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zijn Tractatus theologico-politicus en in 1677 zijn Opera posthuma, waarin de Ethica
en 't onvoltooide opstel De Intellectus Emendatione zijn opgenomen. Het ontwerp
e

van de Ethica, dat we slechts in een 17 eeuwsche vertaling kennen, n.l. de Korte
Verhandeling van God, de Mensch en deszelfs welstand, is eerst in 1865 gedrukt.
Prof. Molkenboer nu onderstelt, dat deze Korte Verhandeling het oudste geschrift
van Spinoza is en reeds in 1657 zal geschreven zijn, en wel op grond van Dr.
Meinsma's vermoeden, dat, toen Spinoza uit de Synagoge werd gestoten (1656),
zijn leer reeds in hoofdtrekken in hem aanwezig was. Evenwel, prof. Molkenboer
heeft Dr. Meinsma verkeerd verstaan: deze bedoelde blijkbaar, dat Spinoza zich
toen bewust begon te worden van eigen wezen en zelfstandig inzicht, maar niet,
dat hij zijn inzichten reeds tot een systeem had afgerond, gelijk dat het geval is in
de Korte Verhandeling. Immers op pag. 102 noemt hij Spinoza's meningen in die
tijd nog onvolkomen, en op pag. 203 vertelt hij, dat de wijsgeer in 1662 of '63 de
stof, ‘die hij in de Verhandeling enz. reeds eenmaal besproken had, opnieuw grondig
omwerkte en al naar gelang hij zoo het ontwerp van de latere Ethica voltooide, zond
hij dat aan zijn vrienden toe’. Natuurlijk zegt Dr. Meinsma niet, dat de Korte
Verhandeling geschreven was in 1657. Hij kende te wel de mededeling van den
en

17 eeuwsen vertaler, dat dit tractaat door Spinoza in 't Latijn was geschreven. En
deze was in dat jaar nog nauwlijks begonnen met het leren van die taal. De gang
der feiten volgens Dr. Meinsma was deze: in 1654, toen Spinoza's vader was
gestorven, zocht hij door 't geven van onderwijs zijn kost te verdienen en kwam hij
in aanraking met Doopsgezinden en Collegianten, die in hun bijeenkomsten
theologische en wijsgerige vragen bespraken. Spinoza, als Hebraïst en uitnemend
bijbelkenner, was daar spoedig in aanzien. Hij zal toen reeds de Samenspraken
over de Liefde van Leo Abarbanel, alias Leone Ebreo, in zich hebben opgenomen
(Meinsma pag. 81), waarin hij de gedachte der intellectuele liefde tot
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God vond, een kerngedachte in zijn latere leer. Onder die Collegianten, ontwikkelde
lieden, waren er verscheidene, die Latijn en Grieks verstonden, en Spinoza zou ook
graag die talen kennen. Toevallig - 't was in 1656 - bezocht eens Dr. Fr. van den
Enden een bijeenkomst. Deze Dr. van den Enden, die bij de Jezuïeten ter school
was geweest en te Leuven had gestudeerd, stelde veel belang in de wijsbegeerte
van Hobbes en Descartes. Volgens Dr. van den Enden moest Spinoza, om met
vrucht de wijsbegeerte te bestuderen, zich eerst nog verschillende kundigheden
verwerven, o.a. de wiskunde. Spinoza kwam nu bij hem in de leer en na enige jaren
(curs. van mij) was hij zoo ver, dat hij 't Latijn goed kon lezen en schrijven. Met
Descartes' wijsbegeerte had hij inmiddels reeds kennis kunnen maken in de vertaling
o

van J.H. Glasemaker, die in 1656 verschenen was in 12 (De editie van 1657, door
Dr. Meinsma genoemd, is de quarto-uitgave). Dat hij zich, zo gauw hij 't Latijn meester
was, verdiepte in Descartes, ligt voor de hand: die was de wijsgeer van den dag.
Er was zelfs een boekhandel, die de naam droeg in Descartes. Deze gegevens
kunnen toch moeilijk een ‘vaste grondslag’ heten voor prof. Molkenboers hypothese.
Ook bij nadere beschouwing van wat een andere Spinozakenner, Dr. W. Meyer,
mededeelt en opmerkt in zijn uitgave van de Korte Verhandeling (bij S.L. van Looy,
1899) en van de Brieven van en aan Benedictus de Spinoza (1897), blijkt, dat
onmogelijk bedoeld geschrift in 1657 kan zijn ontstaan. Dr. Meyers onderstelling,
dat het reeds in 1655 bestond - want Spinoza schreef al vroeg uitstekend Latijn!
zegt hij - is in strijd niet alleen met Dr. Meinsma's chronologie, maar ook met zijn
eigen mededelingen. Zelf merkt hij op, dat het begin van de Korte Verhandeling
haast woordelijk aan Descartes is ontleend - wiens wijsbegeerte hij op zijn vroegst
in 1656 leerde kennen! - De studie van en de voorbereiding der uitgave van de
Beginselen van Descartes' philosophie, benevens de bewerking van De Intellectus
Emendatione, stelt Meyer in
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de jaren 1656-'63. Elders deelt hij mee, dat ‘ongetwijfeld’ Descartes' wijsbegeerte
als handboek of leiddraad heeft gediend voor het college aan de vrienden. Hoe zou
dan een verhandeling, die de grondige kennis van Descartes' wijsbegeerte
vooronderstelt, ontstaan kunnen zijn vóór 1656? - Ook is het blijkbaar Dr. Meyer
ontgaan, dat Spinoza in de Korte Verhandeling Thomas van Aquino blijkt te kennen.
De bemiddelaar in dezen zal toch wel de Katholieke Dr. van den Enden zijn geweest.
Twee jaren te voren, in 1897, had Dr. Meyer trouwens reeds opmerkingen gemaakt
- in zijn uitgave van de Brieven, enz. - die in strijd zijn met zijn chronologie van 1899.
In een der brieven, gewisseld met Heinrich Oldenburg, secretaris der Royal Society
te Londen, vraagt deze, welke gebreken Spinoza heeft aan te wijzen in de
wijsbegeerte van Descartes en Baco. Dr. Meyer vindt het belangrijk hierbij op te
merken, dat Spinoza reeds in 1661 (curs. van mij) de gebreken der Cartesiaanse
wijsbegeerte had ontdekt. Ook vermeldt hij een toevoeging van lateren datum (dan
het college van Descartes), waarin men leest: ‘In dit hoofddeel wordt Godts
wezendlijkheid heel anders verklaart als de menschen die gemeenlijk verstaan, die
n.l. de wezendlijkheid Godts met hare wezenlijkheid verwarren, (dus de existentia
met de essentia, Z.) waaruit ontstaat dat zij Ghodt verbeelden te zijn iets als een
Mensch, en op 't ware denkbeelt Ghodts, 't welck zij hebben, niet letten of geheelijk
onwetend zijn van dat zij 't hebben.’ Als nu Spinoza's critiek van 1661 verwondering wekt, hoe kan dan een
verhandeling, waarin de criticus aan 't woord is en reeds zijn eigen opvatting
voordraagt, reeds zes jaar vroeger zijn ontstaan!
De vertaler der Nagelate Schriften van B.D.S. (1677) noemt dan ook niet de Korte
Verhandeling, maar de Handeling van de Verbetering van 't Verstant (dus De
Intellectus Emendatione) een van des schrijvers eerste werken, ‘gelijk zijn stijl en
gedachten zelfs getuigen’. - Inderdaad wekt dit geschrift de indruk, de eersteling te
zijn van den wijsgeer. Hierin gaat hij
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na, welke middelen hij aan kan wenden om te komen tot het verwerven van klare
denkbeelden. Ook zinspeelt hij hierin op zijn toekomstige werk: ‘de reden waarom
het natuuronderzoek zelden in de behoorlijke volgorde wordt ondernomen zijn de
vooroordeelen’, zegt hij, ‘welker oorzaken wij in onze Wijsbegeerte zullen verklaren’.
Dat volgende geschrift, zijn wijsbegeerte, zal de Korte Verhandeling zijn geweest,
waarvoor later de Ethica in de plaats kwam. - Opmerkelijk voor ons doel is, dat het
de denkbeelden uit De Intellectus Emendatione zijn, waarover Spinoza in 1663 en
'64 de Amsterdamse vrienden inlicht. De negende brief, een soort zendbrief,
verheldert voor de Amsterdamse vrienden het verschil tussen denken en zich
voorstellen: zij meenden n.l. dat door het wegvallen der voorstellingen de denking
onmogelijk was. M.a.w.: ze hadden moeite met het abstracte denken. Dat bleek ook
Dr. Lodewijk Meyer te hebben in 1664. In de twaalfde brief toch zet Spinoza voor
hem de verschillende betekenissen van oneindigheid uiteen en 't verschil tussen
oneindigheid en tijd of duur. Deze onderwerpen behandelt Spinoza uitvoerig in De
Intellectus Emendatione, terwijl deze begrippen worden ondersteld aanwezig te zijn
in iemand, die de Korte Verhandeling zal doorwerken. Noch uit het werk van Dr.
Meinsma, noch uit dat van Dr. W. Meyer, noch uit Spinoza's geschriften is enige
grond te halen voor prof. Molkenboers hypothese.
En onderzoekt men de plaatsen in de Bespiegelingen, waar volgens prof.
Molkenboer Spinoza is bestreden, dan is de uitslag even negatief. In het fragment
uit het vijfde boek, dat Vondel in 1659 deed verschijnen onder de titel Onderwijs
van het geloofspunt der H. Dryeenigheit, bestrijdt de dichter de antitrinitariërs en
voert verschillende, ook niet-Christelijke getuigen aan, die eveneens de Drieëenheid
erkenden, ‘de Joodsche Filo, de groote Maimom’,
Boeck V vs. 901 vlgg.
Zij stellen een die kent, gekent wort en de kennis,
Zij geven Godt den Zoon den titel van Godts Woort,
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Daer Godt het al door schiep, en dat van geen geboort,
Gelijck de Vader, weet, die niet dit Woort quam teelen
Naer menschelijken stijl.
Hoe kan d'erfvyant der Dryeenigheit met reden
Dan drijven, dat dit punt der Dryheit den besneden
Ten aenstoot dient, en van Messias kroon vervremt,
Naerdien de Kabbalist, en Thalmud dit bestemt.
vs. 927 vlgg.
De jongste Joden stout veraerden van dien stijl:
Gelyck d'erfvijanden der Godtheit van Godts Zoone,
Verbastert van den stijl der vadren, met dees kroone
Van doornen, Christus noch verdrucken, en zijn licht,
Omdat natuur en reen voor dees geheimnis zwicht

In de door mij gemarkeerde regels zegt Vondel, dat de jongste Joden afvallig zijn
geworden van de leer der oude Rabbijnen, evenals de Arianen en Socinianen, die
Christus nog steeds de doornenkroon opzetten, d.w.z. Hem de smaad aandoen van
in Hem een mens en niet Gods zoon te zien. Het beeld van de doornenkroon is
organisch en mooi geplaatst.
Prof. Molkenboer evenwel vindt dit beeld ‘even onverwacht als geforceerd’.
‘Vondel’, zegt hij, ‘kan daar op niemand anders doelen dan op Spinoza (spina-doorn),
die sedert 1654 te Amsterdam zijn meeningen zoowel tegen de Christelijke als de
Joodsche traditie verkondigde’.
Zonderling, dat nu Spinoza's geruchtmakend optreden verschoven is van 1657
naar 1654! Heeft prof. Molkenboer voor de compositie der Bespiegelingen vijf jaar
nodig geacht? In 1932 meende hij dat dit werk, dat in 1662 verscheen, toen ook
eerst voltooid was en hij kwam toen tot 1657 als 't jaar der kennismaking. Bij 't
bewerken van 't fragment van 1659 zal hij, getroffen door Vondels bericht, dat de
vijf boeken in dat jaar, dus drie jaar vroeger, voltooid waren, 1657 onhoudbaar
hebben geacht. Rekenkundig moest het nu 1654 worden, maar daarmee komt de
hypothese nog wrakker te staan in
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't licht der gegevens van Dr. Meinsma, die ik hier vóór refereerde. Ook is prof.
Molkenboers opmerking, dat Spinoza reeds in 1654 zijn meningen ‘verkondigde’,
niet in overeenstemming met wat hij in 1932 liet drukken in de Vondelkroniek (Jg.
III, afl. 4, pag. 176,): ‘Het is bekend, hoe Spinoza steeds een grooten angst voor
het verspreiden zijner “nieuwigheden” toonde’.
Hoe pater Molkenboer in de aangehaalde plaats Spinoza heeft kunnen ontdekken,
kan ik met geen mogelijkheid begrijpen; te minder, omdat hij zelf in zijn aantekening
te verstaan geeft, dat met ‘de jongste joden’ niet Spinoza wordt bedoeld. (Dl. VIII,
pag. 740, aant. bij vs. 54).
Bovendien, als Vondel werkelijk de Korte Verhandeling gelezen had, dan zou hij
in Spinoza een medestander in 't stuk der Drieëenheid hebben ontdekt. De
humanistisch gevormde dichter Vondel was op zijn tijd spiritualist en allegoriserend
bijbellezer. Vandaar dat hij in Philo en Maimonides getuigen herkent van de leer
der Drieëenheid. Nog een anderen wijsgeer voert de dichter aan in de passage, die
volgt op de door mij gemarkeerde, n.l. Jean Fernel, een 16e eeuws uitlegger van
Plato:
Ferneel uit Plato stelt door 't helder licht van reden
In een', die 't al regeert, dry eveneeuwigheden,
Het goet, 't verstant, en ook de ziel van 's weerelts kloot.
Bij 't goet verstaet hij Godt, den Vader, ....
.... 't Verstant, dat eeuwigh bloeit,
Ontspringt oorsprongkelijk van dezen goeden vader,
.... en dit verstant is een verstandigheit,
Die, goddelyck van aert, met reden wort gezeit
De beste zoon te zijn van 't beste goet des grooten.
De ziel der weerelt, uit 't verstant van 't goet gevloten,
Gelijck een strael van 't licht, straelt sterk met haeren strael
Door alles, onderhoudt en zielt het altemael.
(Boeck V vs. 941 vlgg.)

Het wordt Vondel wel wat benauwd om 't hart bij deze wijsgerige beschouwing, en
hij verzucht wel:
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Genade, o Godt, genade, indien wij uwen zetel,
Den troon der Godtheit, der Dryeenigheit, vermetel
Genaecken durven in dat ongenaeckbaer licht;
Het menschgeworden Woort, Emanuël, te dicht
Bespiegelen, te diep uw aertsgeheimenissen
Grondeeren, daer al 't brein der wijsten in kan missen:
Wie zulck een zee doorwaet, verzinckt tot over 't hooft.
Hij is gezalight, die dit aanbidt en gelooft.
(vs. 957 vlgg.)

Maar afwijzen doet hij het bondgenootschap niet. Zeker zou hij dan ook in de Korte
Verhandeling (dl. I hfdst. IX) met welgevallen hebben gelezen: ‘Wat nu de Algemeene
Natura Naturata betreft, of die wijzen of schepselen, die onmiddellijk van God
afhangen of geschapen zijn, hiervan kennen wij niet meer dan twee: n.l. de beweging
in de stof en het verstaan in de denkende zaak. Deze zijn er volgens onze meening
van alle eeuwigheid geweest en zullen in alle eeuwigheid onveranderd blijven:
inderdaad een werk zoo groot als de grootheid des werkmeesters betaamde’.
Spinoza noemt dus, evenals Plato, de beweging, (de ziel), en 't verstand
schepselen Gods. Even verder noemt hij de beweging ‘een Zoon, Maaksel of
Uitwerksel, onmiddellijk van God geschapen’. ‘En wat verder aanbelangt het Verstaan
in de denkende zaak, dit is mede evenals het eerstgenoemde een Zoon, Maaksel
of onmiddellijk schepsel van God, ook van alle eeuwigheid van hem geschapen en
in alle eeuwigheid onveranderd blijvende’.
Ook komen Vondel en Spinoza in hun taalgebruik, sprekende over God, af en
toe met elkaar overeen. Vondel noemt God ‘d'edelste natuure’, ‘d'opperste natuure’
(Besp. IV vs. 433 en 438). Elders heet de natuur de dochter Gods (Besp. I vs. 625).
Bovendien had Vondel, als hij Spinoza heeft gekend, van dezen kunnen vernemen,
dat hij onder natuur niet de massa verstond (Brief no. 73).
Hoe zou Vondel nu Lucretius met Spinoza hebben kunnen vereenzelvigen? Het
komt mij voor, dat prof. Brom tot deze
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uitspraak zich gerechtigd acht door wat Dilthey onderstellender wijze schreef
(Schriften II, 443). Is mijn vermoeden juist, dan is prof. Brom al even vrijmoedig in
zijn verzekeringen als zijn Nijmeegse collega. Dilthey onderstelt, dat Spinoza door
Dr. van der Enden onderwezen is in de beginselen der wijsbegeerte. Hij weet dat
Van der Enden werd beschuldigd van het besmetten zijner leerlingen met atheïsme.
Bij dit atheïsme van den humanistischen arts zullen we - onderstelt Dilthey - aan 't
naturalisme van Lucretius en aan Telesio te denken hebben. Alles dus onderstelling.
e

En als men nu in aanmerking neemt, dat men in de 17 eeuw reeds atheïst kon
genoemd worden, als men de goddelijkheid van Christus betwijfelde, ook al
aanvaardde men de hele bijbel als Gods woord, dan kan men moeilijk aan Broms
verzekering overtuigende kracht toeschrijven. De gereformeerde predikant Balthasar
1)
Bekker werd al ‘veratheïst’ - wegens zijn vrijzinnige denkbeelden over het bijgeloof’ .
En dat Spinoza in 1654 zijn meningen verkondigde, is geheel in strijd met Spinoza's
karakter. Dat weet prof. Molkenboer ook. Slechts in gezelschap van vrienden, die
zwijgen konden, sprak hij vrij uit, maar vroeg toch nog wel vooraf, of men die vrijheid
wel verdragen kon. (Meinsma, Bijlage V). Het slot van de Korte Verhandeling luidt
in dezelfde geest: ‘Zoo wil ik U ten hoogsten gebeden hebben wel zorge te draagen
omtrent het gemeen maaken van deze dingen aan anderen. Ik en wil niet zeggen,
dat gij die ten eenenmaal zult bij u houden, maar alleen, zoo gij ooyt aanvangt, die
aan iemand gemeen te maaken, dat u geen ander oogmerk en drijve als alleen het
heyl uwens naasten, met eenen door baarblijkelijkheid van hem verzekerd zijnde,
dat beloninge uwen arbeid niet en zal bedriegen.’ - Deze geheimhouding eiste hij
ook in 1661 of '62 van Heinrich Oldenburg, met wien hij zeer vertrouwelijk was en
aan wien hij bekende, dat hij God niet zo van de natuur onderscheidde als allen,
wier inzichten hem

1)

De Betoverde Weereld, uitg. 1739: De uitgever aan den Leezer.
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(Spinoza) bekend waren. (Meinsma pag. 179). Men leze ten overvloede bij Meinsma
het verslag van het gesprek tussen Spinoza en de beide jonge joden, die hem wilden
uithoren! Dat gesprek had plaats 1654 of '55. (Meinsma pag. 83 vlgg.). Hoe kan
prof. Molkenboer van Spinoza dan een flapuit maken? Had deze zich werkelijk
uitgelaten op de wijze als prof. Molkenboer zijn lezers wil doen geloven, dan zouden
de Calvinistische predikanten in 1660 wel anders hebben geoordeeld dan zij hebben
gedaan. Meinsma vertelt: 27 Juli 1656 werd de banvloek over Spinoza uitgesproken.
In 1659 verzocht de Joodse geestelijkheid, met wraak bezield, aan de Overheid om
hem uit de stad te bannen. De burgemeesters, niet wetende wat te doen, vroegen
de predikanten om advies, maar die wisten er zich ook niet uit te redden. ‘In de wijze
waarop de aangeklaagde zich verdedigde, bespeurden zij niets goddeloos, maar
de aanklager was een Rabbijn, dus, om 't gezag van de geestelijke stand te
handhaven, diende er iets te geschieden. Op hun raad gaf de Overheid Spinoza
bevel de stad voor eenige maanden te verlaten.’ (pag. 155).
Uit welke bron heeft pater de Valk geput, toen hij schreef: ‘Bij de snelle verspreiding
van het Spinozisme is het licht begrijpelijk, dat de meester op het aandringen der
predikanten omstreeks 1661 uit de “Vrijheidsstad” verbannen werd’? Heeft pater
Molkenboer hem daar nooit naar gevraagd? Hij wist toch, dat deze lezing in strijd
is met die van Dr. Meinsma?
Pater de Valk heeft, blijkens een aanhaling, de brieven van en aan Spinoza
gelezen. Ook de heren Molkenboer en Brom kennen die. Ze delen niet de opvatting
van pater de Valk, dat Spinoza Vondel bedoelde, toen hij in 1663 aan Lodewijk
Meyer vroeg, om de hatelijkheid over ‘dat mensje’ te schrappen. (Men gelieve te
weten, dat, naar de voorstelling van pater de Valk, Spinoza en zijn vrienden boos
waren op Vondel over het publiceren der Bespiegelingen, waarin deze Spinoza zou
hebben aangevallen, en dat Lod. Meyer aan Vondel nu eens
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de waarheid wilde zeggen). Pater de Valk echter haalde slechts een klein gedeelte
uit de bewuste brief aan; slechts zoveel als hij nodig had voor zijn ‘bewijs’. Uit het
vervolg van de brief echter, door Dr. Meinsma in vertaling opgenomen (curs. van
mij) blijkt ten duidelijkste, dat die brief onmogelijk op Vondel betrekking kan hebben.
Daar schrijft Spinoza: Hoewel mij vele redenen tot dat verzoek (om de hatelijkheid
te schrappen, Z.) nopen, wil ik er slechts een melden: ik zou n.l. willen, dat iedereen
zich overtuigd hield, dat dit (n.l. 't werk over de beginselen der wijsbegeerte van
Descartes, Z.) ten algemeenen nutte uitgegeven wordt, en dat uwe eenige
beweegreden tot de uitgave ligt in de begeerte, de waarheid te verbreiden... Mocht
echter naderhand die man, of een ander, van zins zijn, zijne kwaadwilligheid te
toonen, dan zoudt gij zijn leven en karakter eens af kunnen schilderen en daarvoor
toejuiching inoogsten’ (curs. van mij). De kwaadwilligheid was dus nog niet in een
daad gebleken! En wat kon Lod. Meyer van Vondel te onthullen hebben? Ten
overvloede geeft Dr. Meinsma een zeer aannemelijke onderstelling wie er wel
bedoeld kan zijn (pag. 209). 't Is ons niet gelukt iets voor de wetenschap waardevols
te vinden in 't artikel van pater de Valk, dan alleen de ijver, waarmee hij gemeend
heeft Vondels roem te vermeerderen.
Uit bovenstaande moge gebleken zijn, dat de strijd van Vondel tegen Spinoza
een legende is. Maar nu vragen wij, deze legende beziende in 't licht van de tot
feiten gepromoveerde onderstellingen, wat voor een Vondel de heren buiten hun
weten - ik mag niet zeggen: in hun onschuld - hebben geschapen. ‘Dertig jaar eerder
dan gereformeerde theologen heeft Vondel Spinoza scherp onderscheiden en
tegengesproken’, heet het in Vondels geloof. De Calvinistische predikanten, die
hem in 1660 in verhoor namen, waren te onnozel om hem te doorzien! Hoe kwam
Vondel aan die fijne neus? Volgens pater de Valk ‘had deze er alle belang bij voor
zijn Bespiegelingen, om de betwiste leer te kennen’. Welk belang was dat? Hebben
de heren niet gemerkt, welk een dubbelzinnige rol ze hun
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vereerden Vondel toedichten? Laten we aannemen, dat Vondel in 1657 de Korte
Verhandeling heeft gekend. Hoe kwam hij daaraan? Tot Spinoza's vriendenkring
behoorde hij niet. Heeft een der vrienden Spinoza dan verraden, en Vondel het
opstel in handen gespeeld, Vondel, die ‘er belang bij had’? En is Vondel het
schaamrood niet uitgebroken bij zo'n schurkenstreek? Immers hij kende uit het
tractaat Spinoza's wens, dat men 't geheim zou houden! En wat bezielde Vondel
om iemand aan te vallen, die nog niets gepubliceerd had?
We kunnen gerust zijn: Vondel is onschuldig en Spinoza ongemoeid. De heren
hebben den Spinoza van na 1670, reeds vóór 1660 de betekenis toegekend, die
e

hij eerst in de 18 eeuw, ten tijde van Jacobi en Goethe, zou krijgen. Noch Brandt,
noch Colerus heeft iets ‘verzwegen’.
‘Ook elders in de Bespiegelingen zinspeelt Vondel vrij duidelijk op den jongen
wijsgeer’, zegt prof. Molkenboer. ‘Vgl. o.a. I 534, 1376; II 872, 908, 917, 984; zonder
ooit zijn naam neer te schrijven. En dat Vondel bij zijn verdediging van de Drieëenheid
zich tegelijk tegen Socinus en Spinoza keerde, is verklaarbaar, doordat beider
stelsels elkaar zoodanig vonden, dat men van een vermenging van Spinozisme en
Socinianisme kon spreken’. Weer een dooreenhaspeling van de ‘feiten’ vóór 1660
en na 1670! Immers van vermenging van Spinozisme en Socinianisme kon eerst
sprake zijn nà 't verschijnen van 't Tractatus theologico-politicus, dus na 1670. En
nu zou Vondel zich vóór 1660 tegen een leer hebben gekeerd, die vele jaren later
eerst merkbaar werd! Prof. Molkenboer voert prof. Kühler als getuige aan, maar op
de aangehaalde plaatsen in diens werk Het Socinianisme in Nederland is geen
sprake van de Drieëenheid.
Evenmin als in de door prof. Molkenboer aangevoerde bewijsplaats uit het vijfde
boek kunnen wij een spoor van Spinoza ontdekken in de andere. I 345 is het slot
van een passage, waarin Vondel zich keert tegen ‘den Godtverlochenaer’, die
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't heelal God noemt. Van Lennep herinnert hier, m.i. terecht, aan Lucanus, door
Vondel in de voorrede van Leeuwendalers aangehaald.
Vers 1376 van 't eerste boek is een deel van een passage, waarin Vondel iemand
invoert, die een beknopt bewijs geeft van Gods bestaan. Nadat de dichter in vs.
1319-1358 Gods bestaan had bewezen uit ‘het overeenstemmen aller volcken’,
gaat hij voort:
vs. 1355 vlgg.
Hier stuit mij een, en zeght: waertoe veel overlegh?
Belieft het u, zoo baen den allerkortsten wegh,
Om Godt te vinden, en dus wijt niet om te draven
Welaen, nu luistert toe. Godt is niet ver te zoecken,
De waerheit steunt op zich, en hoeft geen bergh van boecken.
Geen droom noch dronckenschap benevelt mij, die ken
En buiten twijfel stel, dat ick in wezen ben;
Niet eeuwigh was. Zoo quam mijn wezen dan te spruiten,
Van niet, of van een iet. Van niet, dat kan niet sluiten:
Want niet is maghteloos, zoo sproot ick van een iet.
Dit iet was eeuwighlijck in wezen voor het niet,
Was 't al, en eenigh al, en kende geene paelen.
Het was 't begin van al wat hier af quam te daelen:
Want was er buiten dit iet daetlijx of in schijn,
Dat most nootzaeckelijck van niet gesproten zijn.
Is dit het enckel al, wat is er uitgelezen
Van wijsheit, goetheit, maght, dat in dit louter wezen
Niet entloos uitmunt? Klim en klauter nu niet steil
vs. 1376
Door doornehaegh en rots: hier is uw hoop en heil.
Kunt ghij u zelven en uw' oorsprong overweegen,
De Godtheit loopt u zelf met opene armen tegen.
e

Er is hier geen sprake van een tegenstander van Vondel. Ieder die iets van de 17
eeuwse wijsbegeerte weet, vermoedt in dien ene, die Vondel ‘stuit’, Descartes. De
gedachtengang is trouwens al oud: dat men geen lang betoog behoeft voor het
bewijs van Gods bestaan, maar dat die bewijzen u op
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straat tegemoet komen, had Spiegel reeds opgemerkt als weerlegging van Socrates'
niet-weten.
Vermoedelijk heeft Vondel Descartes Meditationes de prima philosophia gelezen
in Glasemakers vertaling van 1656 of 1657. Enkele uitdrukkingen tenminste doen
me onmiddellijk denken aan die vertaling. Vgl. uit de eerste bedenking: ‘Ik zal dan
onderstellen, niet een zeer goede God, de bron der waarheid, maar enig quade
geleigeest, ... die alle zijn naerstigheit hierin gestelt heeft, dat hij mij bedriegen zou.
Ik zal achten, dat de hemel, de lucht, de aarde, de verwen, gestalten, de klanken,
en alle d'uiterlijke dingen niets anders zijn dan bedriegelijke dromen, met dewelken
hij lagen voor mijn lichtgelovigheit gespannen heeft. (Ed. 1657 pag. 9). Uit de tweede
bedenking: Ik ben door de Bedenking van gister in zo grote twijffelingen geworpen,
dat ik hen niet voortaan vergeten kan. Ik kan echter ook niet zien, door welke middel
zij op te lossen zijn; maar ik, als onvoordacht in een diepe afgront gevallen, ben zo
verbaast geworden, dat ik mijn voeten niet op de gront vastzetten, en ook niet naar
boven zwemmen kan. Ik zal echter pogen, dezelve weg verzoeken, die ik gister
ingegaan was, te weten, met al 't geen af te weren, daar in de minste twijffeling kan
zijn, niet anders, dan of ik bevonden had dat het geheel valsch was’. Hij komt tot
het besluit, dat hij is; hij is ‘een denkend ding, een geest, of gemoed of verstant of
reden, namen welkers betekenis ik te voren niet kende’.
In 't vervolg der derde bedenking, waarin hij spreekt over de twee werelden:
denken en uitgebreidheid, de twee wijzen van bestaan, ontmoet men herhaaldelijk
de woorden dadclijk en dadelijkheid, als vertaling van realis en realitas. De hele
passage is zo eenvoudig te verstaan, dat alleen iemand die ‘knorven in de biezen’
zoekt, er iets bijzonders in zal vinden. En wat ligt ook meer voor de hand dan bij vs.
1375-'76 te denken aan bekende Latijnse gezegden: per aspera ad astra, of, nog
duidelijker: non est ad astra mollis e terris via, uit Hercules furens (vs. 437)! Stellig
heeft het met Spinoza weer
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niets te maken. Is 't wellicht weer de ‘doornhaegh’, die den commentator tot Spinoza
bracht?
In boek II vs. 872 is de vrije wil in 't geding. Hoe oud was dat vraagstuk al? Had
men daar Spinoza voor nodig?
In II 900 vlgg. komt Vondel op tegen hen, die ‘'t geschapen neffens Godt eeuwigh’
noemden en ‘Godts eeuwigheit (hadden) vereert aen d'allereerste stof’. Deze leer
behoefde ook niet op Spinoza te wachten om uitgesproken te worden. Dat hadden
reeds verschillende wijsgeren gedaan.
Met belangstelling zien wij de verschijning van het negende deel der W.B.-uitgave
tegemoet.
A. ZIJDERVELD
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Veldiep
Dit woord komt driemaal bij H u y g e n s en - voorzooveel mij bekend - elders in
onze literatuur niet voor. Dr. V a n L e s s e n schrijft in haar dissertatie:
‘Samenstellingen als metertief, fingerdick zijn in het Duitsch zeer gewoon, maar bij
1)
ons niet. Bij Huygens (Hofwijck 233) vindt men veldiep ’.
Het woord heeft haar - als een bij ons alleenstaande formatie - blijkbaar, en terecht,
getroffen.
Op alle drie de plaatsen bedient H u y g e n s zich van dit adjectief om uit te
drukken, en aan te dringen, het oppervlakkige, het absoluut alleen uitwendige van
iemands uiterlijk voorkomen dat over 't innerlijk niet mag praevalideeren noch
daaromtrent praejudicieeren.
De oudste plaats leest men in Oogentroost (1647). Daar wordt aan 't (ver)blinde,
2)
‘Venus-volck’ verweten
all dat sy geerne kusten
Dunckt haer 't bekoorelixt van all dat sonn beschijnt,
352. 'T vell-diepe rood en witt3) dat met den dagh verdwijnt,
Eerbieden sy niet min, als boter tot den bo'em toe;
Daer gaen haer tochten heen, sij hebbender geen toom toe,
Sy sien geen' kreup'le knie, sy sien geen' (enz).

(Het kleurig mooi, 't lieflijk wit en rood, van de vrouwenhuid, dat toch niet dieper gaat
dan -, niet meer dikte heeft dan het vel; dat meer niet is dan een ‘korst’ (vs. 356);
dat bovendien met den dag vermindert, vereeren de verdwaasde minnaars even
sterk als de degelijkste degelijkheid, als 't volop van waardij).
De twee andere plaatsen staan beide in Hofwijck (1651).

1)
2)
3)

J.H. van Lessen, Samengestelde woorden in het Nederlandsch. Groningen, 1928, blz. 131.
Oogentroost, vs. 352. Worp, Ged. v.C. Huygens 4, 96.
Huygens citeert bij deze woorden in een noot O v i d ., Her. (staat 19, moet zijn 20): Vultus
ad nostra incendia nati Quique subest niveo laevis in ore rubor [vs. 120].
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In den door Dr. V a n L e s s e n gesignaleerden versregel wordt van zekere Heidenen
1)
(Tapouijers, uyt Brasil) gezegd :
233. t'Is swart volck, maer dat swart is vell-diep;

(hun zwartheid is maar beperkt tot de dikte van hun huid; is alleen oppervlak,
buitenkant [hun inborst hoeft niet zwart te wezen, en is voor bekeering en beschaving
vatbaar]).
2)

Ten slotte de derde plaats (Hofw. vs. 1924) ‘Daer most er’, zegt de dichter, om mij
in een vrouw behagen te doen krijgen,
Daer most' er meer als een mé spelen, en dat schoon,
1924. Dat Vell-diep aengenaem, ....
En kon mijn' vryheyt noyt in slaverny verkleeden.

(door de schoonheid alleen, die niets dan bekoorlijke uiterlijkheid is, heb ik mij nooit
laten inpakken).
Dit veldiep - opmerkelijk eenling als samenstelling met diep in een bij ons ongewone
toepassing -, zou men, waarschijnlijk zonder tegenspraak, voor een vrucht van 't
vernuft van H u y g e n s durven houden, wanneer men niet, mij dunkt
onwederlegbaar, kon aantoonen dat H u y g e n s het naar het Engelsch heeft
3)
gevormd. Anglicismen bij H u y g e n s , bewonderend vriend van het Engelsch ,
hebben allerminst iets bevreemdends; men verwondert zich eerder dat ze zoo
4)
zeldzaam bij hem zijn .
‘B e a u t y i s b u t s k i n d e e p ’; iets korter en stelliger: ‘B e a u t y i s s k i n
5)
d e e p ’, is in Engeland een zeer populaire zegswijze , menigmaal gebezigd als
opschrift boven -, of in aanprijzende advertenties van zeepen en
schoonheidsmiddelen; de spreekwoorden-boeken vermelden haar, the New

1)
2)
3)
4)

5)

Korenbl. 1672, 1, 317; Worp, Ged. 4, 272.
Worp, Ged. 4, 315.
de Engelschen, ... haer' Taele is alle Talen, Korenbl. 1672, 2, 533.
Hand, voor wijzer van een uurwerk, Korenbl. 1, 85. - Handmeid 1, 330 (naar handmaid bij
Davis, Immort. Soul 5, 6). - Aelmoeshuis, 2, 69. Agnietje Lichthiel, 2, 478; verg. bij Overbury,
Misc. W. 114: a light-heel'd wench. Bij dit licht! (Scheepspr.): zie Tijdschr. 53, 114.
In 1907 boven een advertentie. - Beauty can be made more than skin deep by the constant
use of Olva, The Strand Magazine, August 1928. - Carew Hazlitt, Engl. Prov. (1882), 88.
N.E.D. s k i n d e e p . Penetrating no deeper than the skin.... Superficious, shallow, slight. De wijsgeer H e r b e r t S p e n c e r had er niet mee op: the saying that beauty is but skin
deep, is but a skin deep saying (1854), maar hij liet die woorden in een lateren druk van zijn
essay Personal Beauty weg (zie Ess. II, 1868, p. 119-162).
De volgende elegante variatie op de zegswijze geeft Punch (Oct. 8, 1913, p. 305) in een vers
op een niet mooi meisje: Plainness is seldom deeper than the skin. - S k i n d e e p . A farcical
Comedy by E. Enderlive, waarin 't futiel bestaan van een dametje dat al haar tijd aan enbiotiek
en schoonheidsverzorging besteedt, heb ik in 1928 te Londen zien vertoonen.
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English Dictionary wijdt er met tal van voorbeelden verscheiden regels aan. Het is
heel waarschijnlijk dat H u y g e n s dit volksgezegde uit den volksmond en in den
dagelijkschen omgang heeft opgevangen, maar hij kan met dit Engelsch adagium
zeer goed ook door zijn lectuur bekend zijn geworden. Het bewijs is gemakkelijk te
leveren. De oudste aanhaling in het Engelsch woordenboek is deze:
... all the carnall beauty of my wife,
Is but skin deep;
1)

zij is gedateerd 1613 ; het zijn twee regels uit het in zijn tijd zeer bekend en beroemd
2)
gedicht van T h o m a s O v e r b u r y (1581-1613): A Wife , dat - na den dood van
den auteur (door vergiftiging in den Tower) - vóór 1664 achttien maal is herdrukt.
De proef op de som zou natuurlijk wezen dat men onder H u y g e n s ' nagelaten
boeken een exemplaar van O v e r b u r y 's A Wife vermocht aan te wijzen, maar dit
3)
is niet het geval. De auctie-catalogus (1688) van H u y g e n s ' bibliotheek vermeldt,
onder no. 378, wel een titel A Good Wife (zonder schrijversnaam of jaar), het is
echter gewaagd om te onderstellen, dat dit wel O v e r b u r y 's dichtwerk zou kunnen
4)
zijn . Maar 't is niet gewaagd, ook zonder het

1)
2)
3)
4)

Volgens de inschrijving in the Stationers' Registers: ‘13 Dec. 1613’, Rimbault, p. XIII. (Vgl.
noot 2).
Zie ‘The miscellaneous Works... of Sir Thomas Overbury. Knt., now first collected’. Edited...
by Edw. F. Rimbault, London, 1890, blz. 37.
Catal. der Bibl. van Const. Huygens (1688). Opnieuw uitgeg. naar het eenig overgeblev. ex.
's-Gravenhage. W.P. van Stockum, 1903. Zie ald. blz. 49 a.
Ik dacht een oogenblik aan de mogelijkheid dat een der l a t e r e drukken misschien den titel
zou hebben A Good Wife, maar vond dit in de opgaaf dier drukken (Misc. Works, ed. Rimbault,
blz. XIV-XVIII), niet bevestigd. Onder de door O v e r b u r y 's A Wife geïnspireerde gedichten
is er een: T h e d e s c r i p t i o n o f a G o o d W i f e , o r a r a r e o n e a m o n g s t
W o m e n , by R i c h a r t B r a t h w a i t e , 1619 (zie a.w. blz. XV); misschien is dit het in H.'s
bibliotheek aanwezige werk.
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materieel bewijs, aan te nemen dat H u y g e n s O v e r b u r y 's gedicht wel zal
hebben gekend.
‘C o r p o r e a p u l c h r i t u d o i n p e l l e s o l u m m o d o c o n s t a t ’.
1)

De abt die, in de tiende eeuw, dit zijn kloosterbroeders voorhoudt , en uitweidt over
al 't afzichtelijke en walgelijke dat onder de huid verborgen ligt; dat in de
lichaamshuid, ‘decksel van alle goor’ (stercoris saccus) besloten is, bedoelt daarmede
een aansporing om het vleesch te verzaken en zich alleen te wijden aan de ‘pleging
der ziel’ (ad cultum animae operam dare). Priesters en kloosterlingen, tot het
coelibaat gehouden, ontleenen aan deze uitspraak kracht om 't (versmadelijk)
lichaam te verloochenen t e n b a t e (tot heil) van de (kostelijke) ziel. Leeken, niet
onder die verplichting, hebben haar verwereldlijkt tot een populaire herinnering of
vermaning om 't (lichamelijk) uiterlijk niet dwaaslijk te vereeren t e n k o s t e van de
waardeering van iemands (geestelijk) innerlijk: zijn of haar hoedanigheden van
verstand en gemoed. Zoo vinden wij haar gebruikt in het Engelsche Beauty is but
skin deep.
2)
C a t s staat , naar 't mij voorkomt, in zijn Houwelijcks sesde Deel; Weduwe,
tusschen de ascetische en wereldlijke opvatting in. ‘Dryderhande saecken, boven
al, maecken de

1)

Odo, Abt van Cluny (overl. 942) in een zijner collaties (Migne, P.L. CXXXIII, kol. 556).

2)

H u i z i n g a , die (Herfsttij , 194) deze uitspraak met wat er aan wordt vastgeknoopt, uitvoerig
in vertaling citeert, zegt (ald., in de noot): ‘Het motief en de uitwerking berusten reeds op
Johannes Chrysostomos' Over de vrouwen en de schoonheid (Opera, ed. B. de Montfaucon,
1735, XII, 523)’. Men leest daar: Wanneer gij een mooie vrouw (γυναίκα εὔμορϕον)
aanschouwt, bedenk dat het aarde is wat gij bewondert; dat het asch is wat u branden doet,
en uw razend (λυττῶσα) gemoed zal bedaren. Neem de huid van haar aangezicht weg, en
gij zult terstond heel de waardeloosheid van de schoonheid bespeuren.
C a t s , ed. 1726, I, 423 a.

3
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vrouwen vol dwase bobbels’ (doen ze van inbeelding zwellen). Een van de drie is:
de Schoonheid.
Wat hier de schoonheyt raeckt, laet maer de reden wercken,
Gij sult uw misverstant in korte stonden mercken.
Al dat in uw gemoet verweckt het bol geswel [dien trots],
Is maer een dunne schors, een nietig buyten-vel,
Al wat daer onder schuylt (waer toe uw moedig roemen?)
Is ick en weet niet wat, dat niet en is te noemen,
Dat niet als met verlof en dient te sijn geseyt,
Ach! 't is een enckel vlies, dat schoon en leelick scheydt.

***

Veldiep komt bij H u y g e n s slechts op de drie besproken plaatsen voor. Maar een
herinnering aan ‘'t Veldiep aengenaem’ van Hofw. 1924, vindt men bij hem zonder
twijfel, waar hij in een Sneldicht, het ‘niew’ van iets ‘een o n d i e p moy’ noemt, even
1)
oppervlakkig als 't blauwe waas op een pruim . En J o h a n d e B r u n e , de Jonge,
volgt stellig H u y g e n s ' veldiep na, wanneer hij van de schaamte der lichtekooien
2)
zegt: ‘al is zij maar aanzichtdiep .
3)
Ten slotte nog een plaats uit een Engelsch auteur waar de schoonheid van een
welgevormd meisjeskopje beschreven wordt en deze, te degelijk om (skin deep)
met de jeugd te vergaan, met een stoute greep bone deep wordt genoemd. ‘Her
(Antonia's) mouth was childish and unformed, but the long curve of cheek and chin,
the tilt of the nostrils, and the smooth modelling of the temples revealed a finely
constructed skull, a beauty which was bone deep and which would survive the loss
of youth’.
Leiden
A. BEETS

1)
2)
3)

Sneldicht, XV. Boek, no. 21 (Worp, Ged. 5, 170): Niew is een ondiep moy; die soo veel niet
en weten En hebben op de Pruim het blaeuwe niet doorsien.
Wetst. der Vernuft. 2, 54.
Margaret Kennedy, The constant Nymph, ed. 1927, p. 46.
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Hofwijck vs. 25 v.
Bedoelde verzen luiden:
'k Will Hofwijck, als het is, 'k will Hofwijck, als 't sal wesen,
Den Vreemdelingh doen sien, den Hollander doen lesen.

Voor sommigen schijnt dit niet duidelijk te zijn. Onze Huygenskenner bij
uitnemendheid, wijlen Dr. Eymael, plaatst in z'n tweede druk van bovengenoemd
gedicht bij ‘als 't sal wesen’ van vs. 25 de verklarende noot: nl. in de toekomst; en
geeft daarmee m.i. 't bewijs beide regels niet klaar te verstaan. Bij schrijver dezes
wekt die toevoeging de indruk dat Dr. Eymael ook de tweede keer onder Hofwijck
't geboùw verstaat. Dit wordt nader bevestigd door z'n ‘Eenige noodzakelijke
verbeteringen en toelichtingen in mijn tweede uitgave van Hofwijck’ in dit Tijdschrift,
dl. 42 blz. 72 v., waar hij bedoelde passage omschrijft met: Ik wil Hofwijck, zooals
het is en zooals het eenmaal zal wezen, aan den bezoeker doen zien en aan alle
Hollanders (niet-bezoekers) doen lezen. En dat nog anderen deze versregels duister
vinden.... en verkeerd opvatten, kan men zien uit Tijdschrift voor taal en letteren
(Tilburgse ts.), XII, 93 vv.
In deze beide regels hebben we te doen met wat ik zou willen noemen 'n vierdelige
constructie (zoals er in Hofwijck meer voorkomen o.a. vs. 23 v., vs. 36, vs. 37 v.,
vs. 64, vs. 1225 v., vs. 2051 v.), waarvan I betrekking heeft op III en II op IV. Afgezien
van rijm en rythme kan men dus - naar de betekenis - 't derde lid onmiddellijk op 't
eerste laten volgen en 't vierde op 't tweede. In ons geval staat er dus:
'k Wil ('t buiten) Hofwijck gelijk 't is aan de vreemdelingen
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laten zien, 'k wil ('t gedicht) Hofwijck gelijk 't zal zijn (als 't af is nl.) de Nederlanders
1)
laten lezen .
Huygens moest in vs. 25 van Hofwijck als gedicht wel zeggen: als 't sal wesen,
wijl hij pas vier en twintig verzen van 't geheel voltooid had, of beter nog: 't hele
gedicht Hofwijck lag nog voor hem als iets toekomstigs, omdat de eerste twee en
dertig verzen slechts 'n Inleiding zijn en 't ‘eigenlijke’ Hofwijck pas met vs. 33 begint.
Tot slot: De beide versregels in kwestie zijn 'n mooie illustratie van wat Te Winkel
in z'n Ontwikkelingsgang van onze dichter zegt: Huygens denkt bij voorkeur in
tegenstellingen. Als zodanig treffen we hier aan: 1) 't gesticht Hofwijck en 't gedicht
Hofwijck, 2) 't praesens van 't eerste en 't futurum van 't laatste, 3) den Vreemdelingh
tegenover den Hollander, 4) sien tegenover lesen.
Nijmegen
A.P. DE BONT

1)

de

In onze mening om in de 2
door vs. 27-32.

helft van vs. 25 het gedicht Hofwijck te zien worden we versterkt
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Vanden weert int schaecbert
In zijn commentaar op het Geuzenliedeken, dat dezen raadselachtigen titel draagt,
moest E.T. Kuiper bekennen, niet te weten, waarom Alva daarin aldus wordt
aangeduid. Het leek hem waarschijnlijk, dat de verklaring zou liggen in de
1)
omstandigheid, dat zijn wapen zeer sterk gekwartileerd was . Indien deze verklaring
juist ware, zou de naamsontleening den dichter van het liedeken toch niet als een
bijstere geestigheid aangerekend mogen worden. Bovendien is slechts van twee
andere personen in het gedicht de aanduiding aan hun wapen ontleend: Brederode,
‘den weert inde Roo Leeu’ (vs. 26), en den koning van Frankrijk, ‘den weert inde
drye Lelien’ (vs. 32). De overigen heeten naar andere emblemen dan hun
wapenschild: Oranje ‘den weert int gulden Vlies’ (vs. 11, 24, 31), de Duitsche keizer
‘den weert inde Werelt’ (vs. 57-58), waarin Kuiper wel met recht een zinspeling op
den Rijksappel zag, terwijl koningin Elisabeth ‘inde Roose’ heet te wonen (vs. 63).
De roos stond niet, zooals Kuiper meende, in het wapen der Engelsche koningen,
2)
maar was hun ‘badge’ . Het lijkt mij aannemelijker, dat ook het schaakbord een
ander, Alva karakteriseerend, embleem dan zijn wapen bedoelt. De groote grief,
die de dichter tegen den hertog toont te hebben, betreft zijn geldzucht; dat vindt hij
zijn meest karakteristieke eigenschap. Ik vermoed daarom, dat met het schaak- of
dambord, zooals het ook wel genoemd wordt, het rekenbord van de rekenkamers
3)
van den landvoogd bedoeld is . Misschien

1)
2)
3)

o

E.T. Kuiper, Het Geuzenliedboek I (1924) 82 vgg., n . 39.
S.R. Gardiner, A Student's History of England (1923) 291, 324, 346, 435.
J.W. Stephanik, Het Rekenen met Leg- of Rekenpenningen, in: Tijdschr. v. Munt- en Penningk.
VI (1898) 273 vgg., 276, 279; A. Luschin von Ebengreuth, Allgemeine Münzkunde und
Geldgeschichte (1926) 37 vgg
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zit er nog een bijzonder satiriek kantje aan, dat, terwijl de benamingen van de
‘personnages sympathiques’ aan ridderlijke emblemen zijn ontleend, die voor Alva
teruggaat op het ‘kramers’-instrument van zijn gehate belastingen.
D.TH. ENKLAAR

Ingekomen boeken
J.F.J. VAN TOL, Het Boek Sidrac in de Nederlanden met tekstuitgaven naar MS.
Marshall 28 der Bodleyan Library te Oxford. Amsterdam. H.J. Paris. 1936.
FRANK G. VAN DER RIET, Le Théatre profane sérieux en langue flamande au
moyen âge. La Haye, Martinus Nijhoff. 1936.
Prijs. ƒ 2.50
Dr. G. LIEFTINCK, De Middelnederlandsche Tauler-handschriften. Groningen.
J.B. Wolters.
Prijs ƒ 5.90
Dr MARCEL R. BREYNE, Afrikaans. Eine Einführung in die Lant-, Formen- und
Satzlehre. Leipzig. Otto Holtze's Nachfolger.
Prijs R.M. 6.25
RAPPORT - VAN HAERINGEN. Geslacht, Verbuiging. Voornaamwoordelijke
aanduiding.
Dr phil. W.H. VOGT, Altnorwegens Urfehdebann und der Geleitschwur. Band
II, Heft 1 van Forschungen zum Deutschen Recht. Hermann Böhlaus Nachf.,
Weimar. 1936.
FR. S. ROMBOUTS, Vreemde Talen leren op nieuwe basis. Publicatie No. 1 van
de Katholieke Paedagogische-Vereniging. Uitgave: Secretariaat Gasthuisstraat
68. Tilburg. 1936.
Prijs ƒ 0.25
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Zuivering van zestiende-eeuwse teksten
Er is een tijd geweest dat vaktijdschriften en proefschriften wemelden van emendaties
en collaties van Middelnederlandse teksten. Dank zij de scherpzinnigheid en de
1)
grondige kennis van M. de Vries en zijn school, vooral van Verdam , kan de
beoefenaar van het Middelnederlands beschikken over betrouwbare teksten. Dat
geldt in veel mindere mate voor de zestiende eeuw, deels doordat de rederijkerstaal
minder belangstellende lezers vond, deels doordat de grillige taalbehandeling de
beoordelaar voor eigenaardige moeielijkheden plaatste. Maar juist omdat onze
kennis van deze taalsoort in veel opzichten te kort schiet, is het gewenst dat de te
bestuderen teksten zo betrouwbaar mogelijk zijn. Niet alle gedrukte teksten zijn met
dezelfde nauwkeurigheid uitgegeven als b.v. de Everaerteditie van Muller en Scharpé,
of Scharpé's Leuvense tekstuitgaven. Bovendien zijn verscheiden handschriften
geen autografen, maar afschriften, waardoor foutieve lezingen mogelijk worden.
Aanwijzing van stellige of waarschijnlijke fouten is dus van belang, in afwachting
van verbeterde uitgaven. De volgende bladzijden bieden daartoe een kleine bijdrage.
TSPEL VAN SINTE TRUDO (ed. G. Kalff in Trou moet blycken, 1889).
vs. 12 vurken l. tvuurken.
vs. 232 tfijne aff rapen. Het verband eist: tsine.
vs. 235 Dueght hem verknapen. Lees Doeghet = doet (vgl. sieghet = siet in vs.
755).
vs. 252 gheloene l. gheloeve.
vs. 278 gheionst l. gheiont.

1)

De door de Vreese opgesteide lijst van verbeteringen in het Mnl. Wdb. levert daarvan de
overtuigende bewijzen.
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vs. 326 dy l. dijn. Als in het volgende vers woort niet als pluralis op te vatten
is, leze men sij in plaats van sijn.
vs. 339 Leyt geeft hier geen zin. Waarschijnlijker is de interjectie Beyt.
vs. 387 snebel l. snevel.
vs. 397 bersteken l. versteken.
vs. 398 shandiefs l. shancdiefs (vgl. 497).
vs. 498 Ja, is, l. Ja ic.
vs. 524 quatier l. quartier.
vs. 564 waer l. waert.
vs. 700 moch l. mocht of mach.
vs. 718 sprou l. wegens het rijm: spru.
vs. 783 allent l. allet.
vs. 846 maer ick Jesabel. Hier moet een woord, waarschijnlijk sie, uitgevallen
sijn. Lees: ksie?
vs. 865 tondaene (aldus in 't hs.!) l. tondancke.
vs. 944 Ghy, valsghen katyve, wyt ick dit groot ghedruys. Hier dient òf Ghy
veranderd te worden in U, òf u ingevoegd vóór wyt.
vs. 954 uws goets raets l. uws goet raet.
vs. 976 soeck l. soeckt. In het vorige vers moet vrouken niet tussen komma's
staan.
vs. 1015 Tvy l. tfi.
vs. 1029 by crachten geeft m.i. geen zin. Lees: sijn crachten? Dan moet de
punt vervallen, en geeft het antwoord van Baalb. van vs. 1030 de aanvulling.
vs. 1038 sag l. segh of seck?
1)
vs. 1048 te spele l. ten spele .
vs. 1071 meester in tarten l. meester in arten.
vs. 1115 twoort l. twort.
vs. 1169 gheleet l. ghecleet.
vs. 1231 Waer sydy, fleuren l. sleure.

1)

Bij vs. 1056 maakte J.W. Muller de zeer aannemelijke gissing dat guyten verbeterd moet
worden in quijten (rijmklank!) Het slot van deze scène lijkt mij op meer plaatsen bedorven,
maar daar zag ik geen kans tot verbetering.
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vs. 1236 Nient, alsout l. Neent, al sout.
vs. 1245 ut l. uten.
vs. 1278 voer u sonden verzeeren l. sonder.
vs. 1328 veylidere l. veyligher.
vs. 1335 Nou, cousyn, c'est pour vous. In dit Franse zinnetje is non te lezen.
vs. 1434 ermen l. erven.
vs. 1772 schoenen. Het rijm eist schoeven.
vs. 1834 verboenen l. woenen. De fout is verklaarbaar als het afgekorte ver
(v') met b voor een w staat.
vs. 1868 steckt l. sterckt.
vs. 1985 Salt beren en blaken l. bernen.
vs. 2040 crach l. cracht.
vs. 2055 bregt l. breckt (evenzo in vs. 2130).
vs. 2106 ombyten lees gescheiden: om byten.
vs. 2110 Sint Jacobs l. te Sint Jacobs.
vs. 2210 Vallen. Waarschijnlijk te lezen Vellen.
vs. 2218 Den helsghen wiele l. Ten.
vs. 2272 dan l. daer? Ook de verdere lezing is verdacht.
vs. 2533 En, als aanhef, lijkt mij minder waarschijnlijk dan Ey, dat in
zestiende-eeuws schrift gemakkelijk met en verward kan worden. Vgl. dezelfde
aanhef in vs. 2740, 2902, 3101, 3292, 3462.
vs. 2618 Maer moet geschrapt worden, want sneven moet rijmen op screven
van het vorige vers.
vs. 2642 alse die goede hande l. goederhande, dat ook in vs. 2269 voorkomt.
vs. 2732 suelent l. suelen, of sullen?
vs. 2741 carkens l. caerkens.
vs. 2742 Reyen l. Reyn.
vs. 2749 Als kaukens pronckende. Zeer waarschijnlijk te verbeteren in: paukens.
vs. 3148 wy. Bedoeld is: wie.
vs. 3424 bey (beide, slaande op Kruepel metten crancken) wil Kalff ten onrechte
in wy veranderen.
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1)

Drukfouten die elke lezer vanzelf verbetert , zijn in dit lijstje niet opgenomen. Evenmin
is de bedoeling dat alle niet vermelde verzen onberispelijk zijn. Integendeel: wij
plaatsten menig vraagteken bij moeielijke woorden of passages, die mogelijk corrupt
zijn, maar die wij niet vermochten te herstellen, of waar onze kennis van
zestiende-eeuwse rederijkerstaal nog niet toereikend was voor een bevredigende
verklaring.
TSPEL VAN DEN ONTROUWEN RENTMEESTER (uitgegeven door Osc. van den Daele
en Fr. van Veerdeghem in De Roode Roos, 1899). Het is sinds lang bekend dat
deze uitgave van het merkwaardige Hasseltse zinnespel buitengewoon slordig en
onbetrouwbaar is. Prof. L. Scharpé heeft reeds in de Dietsche Warande en Belfort
van 1900 (blz. 197 vlg.) een vernietigend vonnis uitgesproken, maar tevens zijn
collatie met het handschrift medegedeeld, zodat ieder bezitter van het werk in staat
is om deze noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. Het blijft onzeker of deze
collatie volledig is. Wanneer dat het geval is, dan komen nog vrijwat gebrekkige of
onjuiste lezingen voor rekening van de afschrijver. De volgende plaatsen leveren
daarvan m.i. de bewijzen:
vs. 23 dies ick, nicht, verryse l. vereyse.
vs. 81 Den last in my gefast l. getast, dat ook in vs. 928 voorkomt.
vs. 90 faliegeren l. failgeren.
vs. 100 daert ick yet verpacht hebbe l. daer.
vs. 187 En jae l. Ey jae?
vs. 230 seeren l. seere.
vs. 401 laet's De uitgever zet s tussen haakjes. Ontbreekt het in het handschrift,
of is het op deze plaats bijgeschreven? Een verzwakt s uit ons komt voor, o.a.
bij Everaert (X, 186 ‘Laets nauwe duken’, maar dat ons bij de adhortatief
achterwege kan blijven, blijkt in deze tekst vs. 403, 1009 en 1459.

1)

b.v. confoort (vs. 373), persoonen (vs. 616), ghedachtich (vs. 733), niet (vs. 1277), als (vs.
1939).
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vs. 430 geeft my by die hant l. bey.
vs. 447 met l. men.
vs. 477 Hou seeg l. Hou secg, en in plaats van en waarschijnlijk weer ey.
vs. 496 trouwens l. trouwen.
vs. 726 schierp l. scherp.
vóór vs. 756 De sinnekens zullen wel niet smeren, maar sweren (vloeken)!
vs. 844 conterfuysken l. confuysken.
vs. 872 onaxamelyck l. onachtsamelyck.
vs. 899 In dit vers is een ww, b.v. gaen uitgevallen.
vs. 918 on l. om.
vs. 928 altyt geeft geen zin. Lees: alsick?
vs. 1135 offinghe l. oefeninghe.
vs. 1177 belaelen. Drukfout voor betaelen.
vs. 1291 jonck wyff, t'eere l. jonckwyff teere. Vgl. vs. 658, waar eveneens de
woorden ten onrechte door een komma gescheiden zijn.
vs. 1449 stervende verpachtich l. te stervene?
vs. 1466 gespelline l. gespelinne.
vs. 1542 Na sullen in te voegen wy.
vs. 1570 flock l. floeks.
vs. 1606 gebonnen is kan niet juist zijn, omdat het rijm ontbreekt. De fout is
niet met zekerheid te herstellen.
DIE TRAUWE (en dezelfde bundel De Roode Roos).
vs. 282 die my droefhyt doet, kraecht. Deze onzin is waarschijnlijk te verbeteren
door te lezen: dies my droefheyt doerknaecht.
vs. 324 Ick draghen opt duymken l. Ick drayen opt duymken.
vs. 430 moot l. noot.
vs. 441 Ock. Drukfout voor Och (evenzo in vs. 725).
vs. 499 grooten l. groeten.
vs. 564 verscysen l. verseysen.
vs. 572 Voor hertte in te voegen mijn of t.
vs. 608 niet twee traetsen l. taetsen (het Mnl. Wdb. VIII, 17 geeft een plaats
uit de Walewein).
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vs. 609 praetycken. Drukfout voor practycken.
1)
vs. 618 velcx. Drukfout voor volcx .
vs. 642 Sydy. Het verband eist sijn sy.
vs. 693 verstonden l. verslonden (een bijvorm van verslinden; Mnl. Wdb. VIII,
2466).
vs. 844 verwant l. verwan.
vs. 867 Soels eena; Drukfout van So als een.
vs. 901 Wat, neve. Zou niet de interjectie Wa(y) bedoeld zijn?
vs. 916 Frotse l. Fortse.
vs. 934 daer l. daert.
vs. 1031 ick vraeghen voet l. moet.
vs. 1118 stoet l. staet; geesins l. geensins.
vs. 1163 schryhout l. schrynhout.
vs. 1177 Ick maen u den eedt. Aannemelijker lijkt mij: bi den eedt.
vs. 1211 Allen l. alle.
vs. 1339 bredryff. Drukfout voor bedryff.
vs. 1370 valsch arquet l. parquet, dat ook in vs. 1609 voorkomt.
vs. 1377 duer u wordick den moet verstercke. Bij ‘wordick’ zou men verwachten
‘versterckende’, maar de eenvoudige oplossing zal wel zijn: duer u woort ick
den moet verstercke.
vs. 1381 en 1382. Op beide plaatsen moet wegens het verband ghy in hy
verbeterd worden.
vs. 1422 mack l. maeck; griffeone is een drukfout voor griffoene (rijm!).
vs. 1544 Ghy waer l. waert.
BRUER WILLEKEN (in dezelfde bundel).
vs. 90 Waer l. Waen.
vs. 252 gecommen l. geclommen.
vs. 391 jolytelycker l. jolyselycker, tenzij het een contaminatie is van jolijt en
joliselike.
vs. 499 verschelt l. verscheit (= uitspraak).

1)

Niet alle drukfouten, als u voor n, e voor c of b.v. wiilick (willick) in vs. 848 zijn in dit lijstje
opgenomen.
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R. LAWET: GHEESTELICK MEYSPEL VAN TREYNE MAECXSELE GHEZEYT DE ZIELE (uitgave
door L. Scharpé in de Leuvense tekstuitgaven, 1906).
Bij deze zorgvuldig uitgegeven tekst, die intussen allesbehalve gemakkelijk te
1)
verklaren is , maakte ik slechts een paar tekstkritische opmerkingen, nl. bij
vs. 146 Laet druck verbreyen, waar verbeyen een betere zin zou geven.
vs. 164 poocht u met my de versnelde om trecken te velde. Lees: alse de
versnelde.
vs. 267 weetich l. weetick.
vs. 348 al by l. al by na? of by schrappen?
vs. 500 des vruechts oft stroopers l. des vruechts ofstroopers.
TSPEL VAN CONINCK BALTHASAR (uitgave van K. Ceyssens in de Leuvense
Tekstuitgaven, 1907).
Ook in dit spel valt stellig meer te verbeteren dan de volgende plaatsen die ik bij
het doorlezen aantekende.
vs. 385 demmen l. dermen.
vs. 660 nigermatie l. nigermantie.
vs. 1204 vol reender steden l. seden.
vs. 1239 Nu l. Na.
vs. 1270 gedras l. geras (= snel).
vs. 1338 Ick en kan my nu bedwinghen l. nau bedwinghen.
vs. 1405 verscoet l. verscoeyt.
CORN. VAN GHISTELE: ANTIGONE VAN SOPHOCLES (Uitg. door Dr. J. Grietens voor de
Antwerpsche Bibliophilen, 1922). Deze uitgave berust op de druk van 1556 bij Simon
Cock. De fouten en slordigheden komen dus voor rekening òf van de oude druk, òf
van de nieuwe uitgever. De verzen zijn niet genummerd; wij halen dus de bladzijden
en de regels van de nieuwe druk aan:
blz. 17, r. l henauwende. Drukfout van benauwende.

1)

Een uitgave van de andere stukken uit hetzelfde Westvlaamse handschrift zou waarschijnlijk
opheldering geven bij menige duistere plaats in dit spel, dat stellig nadere bestudering verdient.
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r. 13 Door hooveerdigher herten l. Der h.h.
blz. 18, r. 19 ghefleten l. ghesleten. Deze drukfout is veroorzaakt, doordat de
drukker de oude lange s gebruikte. Dezelfde fout vindt men op blz. 26, r. 12:
staande.
blz. 22, r. 3 met sinnen voordracht l. voordacht.
blz. 28, r. 5 omset l. ontset. Op dezelfde blz. (r. 20) is En dan suldy leeren u
een cleyn verblyden waarschijnlijk niet in orde.
blz. 31, laatste regel oncranck l. cranck.
blz. 32, r. 16 Wil l. Wel.
blz. 39, r. 17 dat ic dwaes en sot: om de zin moet ic geschrapt worden.
r. 20 blijft l. blijct.
blz. 41, r. 22 salaes l. solaes.
blz. 43, r. 16 vrientscap. Het verband eist viantscap.
blz. 47, r. 6 niets l om het rijm niet.
r. 18 absencie. Het verband eist presencie.
blz. 60, r. 14 Na Spreect is ghy uitgevallen.
blz. 68, r. 2 leydicse l. leydise.
blz. 70, r. 9 macht l. maecht.
blz. 76, r. 3 en wil ick niet ghekyff l. met ghekijf.
r. 11 donmetende l. donwetende.
blz. 79, r. 5 ten sine (met lange s gedrukt) l. ten fine.
r. 10 sonder verbaet l. sonder verlaet.
blz. 85, r. 18 wt scheyden l. wter scheyden. In de oude druk staat na wt
waarschijnlijk een komma als afkorting voor er. Bij de herdruk is deze afkorting
soms met een streepje of met een punt boven de letter gereproduceerd, wat
voor veel lezers storend kan werken.
blz. 89, r. 21 en heel verdwinen l. heil.

Utrecht
C.G.N. DE VOOYS
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Warf en werf
Over de etymologie van warf en werf, die voordien zeer onvoldoende was onderzocht,
is onlangs in dit Tijdschrift (Dl. 53, 257 vlg.) een uitvoerig stuk geschreven door den
heer J. de Vries. Zijn betoog komt hierop neer, dat de groote verscheidenheid van
beteekenissen die men in het Oud-, Middelen Nieuwgermaansch bij die woorden
aantreft het moeilijk maakt, zich een heldere voorstelling te vormen van de
ontwikkeling daarvan. Hoe kunnen begrippen als: draaiende beweging, draaikolk,
kring, menschenmenigte, opgehoogde plaats, dam langs een water, verhoogd erf
om een huis enz., uit één grondbegrip verklaard worden? Het schijnt een hachelijk
werk dat te probeeren.
De schrijver verklaart - en men zal het daarbij gemakkelijk met hem eens kunnen
zijn -, dat hem de etymologie die werf ‘opgeworpen aarde’ in verband brengt met
ndl. werpen, door idg. *u̯erp- te beschouwen als een ‘Auslautvariant’ van *u̯erb-,
daarentegen werf ‘oever, dam’ met werven in verband brengt, niet kan bevredigen.
Ook tegen de uiteenzettingen van Falk en Torp, die ‘kring, ronde omheining’ voor
de oudste beteekenis houden, zal men, evenals de heer de Vries, bezwaren moeten
hebben.
Men zal met den schrijver willen uitgaan van het ww. hwer an in zijn oudste
beteekenis: ‘ronddraaien, rondwentelen’. Daarbij passen zonder moeite de volgende
opvattingen van het znw.: wending, draaiing, beweging, keer; zie oudfriesch hwarf,
werf, oudeng. hwearf (m.), ohd. hwarb (m.), oijsl. hvarf (n.) (dat in de samenstelling
afhvarf eenmaal in de Edda voorkomt en als simplex onder meer beteekent: het
verdwijnen), zweedsch hwarf (dat o.a. ook rondgang beteekent). Al deze substantiva
zijn nomina actionis en representeeren een Oudgerm. vorm *hwar a- (m., later
ook n.).
De heer de Vries meent nu verder dat men, om tot het
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begrip van ‘hoop, menschenmenigte’ en dat van ‘dingplaats’ te komen, moet uitgaan
van een beteekenis ‘kring’. Nu is die opvatting echter, voor zoover ik kan zien, alleen
bekend in het Zweedsch (hwarf) en het Noorsch (kvarv), dus in jonge vormen van
1)
het Germaansch . Doch de schrijver betoogt dat ook in den Oudsaksischen Hêliand
hwarf geen ordelooze menigte, maar een kring van menschen heeft aangeduid. Op
de door hem genoemde plaatsen (Hêl. 2306-2307; 4135 vlg.; 5062-5063; 5460-5461)
is die opvatting inderdaad mogelijk, doch soms niet erg waarschijnlijk (zie het gebruik
in schrijvers eerste aanhaling), en nergens noodzakelijk. En op vele andere waar
2)
hwarf voorkomt is de beteekenis ‘hoop, schare’ zeker te verkiezen boven die van
‘kring, in een kring vergaarde groep van mannen’. Het is dus zeer de vraag of ‘kring’
zulk een oude beteekenis van het woord is als de schrijver meent, en of de overgang
van ‘draaiing’ tot ‘kring’, van ‘de dynamische in de statische voorstelling’, voor welks
3)
verklaring hij zich zoo zeer veel moeite heeft gegeven , inderdaad die verklaring
behoeft.
Mij dunkt, er is één feit dat men vooral in het oog moet houden, nl. dat men bij de
etymologie van werf niet alleen met een veelheid van beteekenissen, doch evenzeer
met een tamelijk groote verscheidenheid van vormen te doen heeft. Als ik goed zie,
kan men althans zeven stamvormen aanwijzen: behalve het hierboven genoemde
*hwarƀa- komen voor *hwarƀô- (zie ohd. hwarba, ‘motus, vicis’; mnl. werve, nnl.
werf), *hwerƀan- (zw. m.) (zie oudeng. hweorfa, eng. wharve; ohd. hwerbo), *hwerƀa4)
5)
(zie oudeng. hweorf, ‘the whorl of a spindle’ ), *hwerƀô(n)- (zie ohd. hwerba , mhd.
6)
wërbe, wërve ),

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

Ook mhd. warbe (zw. f.) kent de opvatting ‘kring’; zie daarover echter de volgende blz., noot
2.
Zie Edward H. Sehrt, Vollständiges Wtb. zum Heliand 282b.
Zie t.a.p., blz. 261-264.
Zie Bosworth-Toller, Supplement.
Zie Graff IV, 1237: fon dero uuerbon, ex volubili orbe.
Zie Lexer III, 769.
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1)

*hwarƀôn- (mhd. warbe, ‘kreis, versammlung’ ), en *hwerƀia- (ook *hwarƀia-?), st.
n. (zie oijsl. hverfi, mhd. wërbe, bedrijf). Niet al die vormen zijn even origineel en
even belangrijk. *Hwarƀa-, *hwarƀô-, *hwerƀan- en *hwerƀia - geven den indruk
min of meer oorspronkelijke vormingen van den wortel te zijn. *Hwerƀa-, *hwerƀô(n)en *hwarƀôn- lijken eer op jongere, door analogie of door vermenging ontstane, en
daarom minder belangrijke formaties: ze komen elk slechts in één Ogerm. dialect
2)
voor .
Het collectivum *hwerƀ a- kan men m.i. verder ook buiten beschouwing laten,
daar het geheel op zichzelf staat en geen invloed heeft gehad op de ontwikkeling
van de verdere woordfamilie. Doch *hwarƀa-, *hwarƀô- en *hwerƀan- zijn meer
aandacht waard en doen de vraag rijzen of niet elk dier formaties aanvankelijk
misschien met een bepaalde grondbeteekenis was verbonden. Hoe verward en
verwarrend de stand van zaken reeds in het Oudgerm. ook was, en hoezeer bij den
eerstgenoemden stamvorm *hwarƀa- de verscheidenheid der beteekenissen is
toegenomen ten koste van die der andere, toch heeft men misschien het recht het
volgende schema te abstraheeren:
*hwarƀa-, draaiing,
*hwarƀô-, het gedraaide, het door draaiing ontstane,
*hwerƀan-, het werktuig om mee te draaien, het draaiende werktuig.
Is dit in principe juist, dan zal men het volgende daaruit kunnen besluiten. Ten
eerste, dat de beteekenissen ‘wiel (aan een spinnewiel)’ en ‘gewricht’, die oudeng.
hweorfa heeft, oorspronkelijker zijn dan de opvatting ‘vortex, vorago, charybdis’ van
ohd. hwerbo. Ten tweede dat de beteekenissen ‘draaiing, wending, beweging, keer’
aanvankelijk bij *hwarba- behoorden, en dat opvattingen als ‘wisseling’ en ‘ruiling’

1)
2)

Zie Müller en Zarncke III, 728a.
Indien dit onderscheid terecht gemaakt is, dan heeft de vorm warbe in het Mhd. ook geen
groote waarde en is het dus van weinig belang dat ook dit woord uit de Middelgermaansche
periode de beteekenis ‘kring’ heeft. Verg. de vorige blz., noot 1.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

76
(zie Bosworth-Toller op h w e a r f ), en als ‘gelegenheid, tijd’, ‘verandering, omkeering’,
1)
‘boodschap zending’ enz. (zie Mnl.-Wdb.) daaruit hebben kunnen ontstaan . Ten
derde dat de vrouwelijke stam *hwarbô- de drager is geweest van de overige
opvattingen.
o

De heer de Vries meent dat warf zou beteekenen: 1 . het rondgaan, tot wijding
o

o

van de dingplaats, 2 . het ding zelf, 3 . de mannen die de dingplaats waren
o

omgegaan en die dus aan de vergadering deelnamen, 4 . de dingplaats zelf (zie
t.a.p. blz. 266). Daar het ding, zoo gaat de schrijven verder, op een verhooging werd
gehouden, waarop later gebouwen werden geplaatst, kreeg warf bij uitbreiding de
beteekenis van ‘erf van het rechts-gebouw’, vervolgens die van ‘erf’ in het algemeen
(zie blz. 267). Verder moet uit de beteekenis ‘dingplaats’ die van ‘in het rond
gemaakte zitplaatsen der dingmannen zijn ontstaan, en daaruit die van ‘kringvormig
opgeworpen wal met de daarbinnen besloten dingruimte’, en daaruit zal weer die
van ‘dam of dijk lang een rivier’ zijn ontstaan. Uit deze opvatting komt de schrijver
tot die van ‘verhoogde grond langs of aan het water’ en zoo tot ‘getimmerte aan het
water dat als landsteiger werd gebruikt’.
Geheel bevredigen kan deze voorstelling der zaak niet. In de eerste plaats niet,
omdat daarbij geen rekening is gehouden met de verschillende stamvormen, zooals
hierboven is geprobeerd. Doch ook niet om het volgende.
In de beteekenisleer zijn twee wegen van ontwikkeling te onderkennen die in
zekeren zin als elkaars tegengestelde kunnen worden beschouwd. Aan den eenen
kant komt het voor dat de beteekenis van een woord, nauw verbonden aan een
zaak, met die zaak zelf een reeks van veranderingen ondergaat die geheel van
uiterlijke, toevallige omstandigheden

1)

Zooals in het Ogerm. naast *hwërban een znw. *hwarba- en daarbij weer een ww. *hwarbôn
voorkwam, zoo vindt men ook naast ogerm. stërƀan in het Oudnoorsch starf en starfa
(starfaþa). Over de ontwikkeling der beteekenissen dezer laatste woorden bestaat echter nog
onzekerheid (verg. b.v. Franck- v. Wijk tegenover Weigand-Hirt).
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afhangen; de etymologische geschiedenis van marsepein, door den heer Kluyver
gegeven in Zeitschr. f.d. Wortforschung 6, 59 vgl., is daarvan o.a. een sprekend
voorbeeld. Doch aan den anderen kant ziet men woorden van eenzelfde beteekenis,
ook in verschillende talen en geheel onafhankelijk van elkaar, zich semantisch op
dezelfde manier ontwikkelen, omdat die ontwikkeling in de rede ligt en langs een
logischen weg gaat; de zelfst. naamw., door mij behandeld in Dl. 55 van dit Tijdschrift
(blz. 250 vgl.) kunnen o.a. voor deze soort als voorbeeld dienen. In het algemeen
kan men zeggen, dat van woorden wier beteekenis zich op die eerste manier heeft
ontwikkeld, alleen dàn de etymologische geschiedenis volkomen duidelijk kan zijn,
wanneer van de zaak die ze beduiden de geschiedenis geheel of nagenoeg bekend
is, en het verband tusschen de zaak en haar naam volkomen vaststaat. Anders
loopt men gevaar een meer of minder willekeurige redeneering te construeeren die
niet geverifieerd kan worden. Het wil mij voorkomen dat de heer de Vries, althans
1)
in het begin van zijn betoog, aan dat gevaar niet heelemaal is ontkomen , en dat
zijn bewijsvoering daardoor niet ten volle bevredigt.
Doch mijns inziens behoort ogerm. *hwarƀô- ook niet tot de eerste, maar tot de
tweede soort van woorden en moet men, om zich een beeld te vormen van zijn
semantische ontwikkeling, uitgaan van een begrip dat zoo dicht mogelijk staat bij
dat van het ww. hwërƀan. Zonder groot bezwaar zal men dan, dunkt mij, ‘draaikolk’
als een der oudste opvattingen kunnen beschouwen. Vandaar tot die van ‘ronde
holte’, ‘rond hol of bol lichaam’, ‘heuvel of hoogte’ is de overgang tamelijk geleidelijk.
Komt men vervolgens tot een begrip van ‘hoop’, dan ligt die van ‘menigte, schare’
2)
daar weer vlak naast . Aan den anderen kant kan ‘hoogte’ zich ontwikkelen tot

1)
2)

Hetzelfde bezwaar heeft Dr. van Haeringen in zijn Supplement op Franckvan Wijk (blz. 193a)
gemaakt.
Ook het Germ. woord voor ‘hoop’: ndl. hoop, hd. haufe, eng. heap vereenigt die twee
beteekenissen.
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‘verhoogd erf’, tot ‘hooge oever, bouwplaats voor schepen’, tot ‘dam, kade’ of tot
‘verhoogde vergaderplaats voor het ding’. En daaruit kan misschien de opvatting
1)
‘dingvergadering’ zijn ontstaan . Ook een beteekenis als ‘bank, zitplaats’ is uit die
2)
van ‘verhooging’ of ‘hoogte’ af te leiden
Dat met een grondbegrip ‘draaien’ één of meer der hiergenoemde opvattingen
verbonden kunnen zijn, blijkt o.a. uit lat. turbare (van een wortel *tu̯er-, die
2

‘omdraaien’ beteekent; zie Walde, Lat. Etym. Wtb. ), waarmee zoowel turbo,
‘draaiende beweging’ als turba, ‘schare’ verwant zijn, en uit lat. vertere, waarbij
3)
vertex, ‘kruin, schedel’, vervolgens ook ‘boomkruin’ en ‘bergtop’ behoort .
L e i d e n , November 1936.
J.H. VAN LESSEN

1)
2)
3)

Men zou haar echter ook uit de beteekenis ‘menigte, schare’ kunnen verklaren.
Verg. Hilmer, Schallnachahmung, Wortschöpfung und Bedeutungswandel 70.
Het bezwaar dat de heer van Haeringen (Supplement 193b) maakt, om werf in de bet. ‘schare’
met het woord in de andere opvattingen te identificeeren, nl. dat in de Ogerm. poëzie de
alliteratie soms ‘anlautende’ w, niet hw eischt, is, meen ik, niet onoverkomelijk. Sievers
(Altgerm. Metrik 37, noot) spreekt in dit geval van ‘nebenformen’ en zal bezwaarlijk hebben
gemeend dat ags. wearf, os. warf een geheel andere etymologie heeft gehad dan de vormen
met hw in ‘anlaut’. En dat een Os. vorm hwarf in den zin van ‘schare’ naast die met w- toch
ook heeft bestaan, bewijzen de vrij talrijke plaatsen in den Hêliand, waar hwarf allitereert met
een woord dat h in ‘anlaut’ heeft (zie Sehrt, Vollständiges Wtb. zum Heliand 282b).
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Het Engelsch in de laatste afleveringen van het
Middelnederlandsch woordenboek.
Bij het gebruiken van het laatste, door Stoett bewerkte, deel van het
Middelnederlandsch Woordenboek (w e i c tot einde) is het mij opgevallen dat de
Engelsche en Oudengelsche woorden, die voorkomen in de etymologische notities,
niet gecorrigeerd zijn met de zorg die Verdam daaraan placht te besteden. De
spelling van het OE vertoont inconsequenties. Gewoonlijk worden de lange klinkers
en tweeklanken door een lengteteeken aangeduid, soms niet; naast ae komt ae en
ä voor, naast w de oude spelling v. Er worden ‘Engelsche’ woorden aangehaald die
niet bestaan, of alleen in het ME voorkomen, en meermalen is de spelling foutief.
Van de ± 170 gevallen dat OE of ModE woorden (of beide) genoemd worden zijn
er ± 50 voor verbetering vatbaar, zoals blijkt uit de lijst die hieronder volgt.
Tevens heb ik een lijst van aanvullingen gegeven. Hierbij heb ik in den regel het
weglaten van een OE of ModE woord alleen dan vermeld, wanneer woorden uit
andere Germaansche talen wel zijn aangehaald.
Verbeteringen:
Kolom 2064

w e i t , w e i t e , ags. hwaete, lees hwœ̂te

Kolom 2070

w e k e l i j c , ags. wâclik, 1. wâclic (dele
eng. weakly, dat een nieuwe formatie is)

Kolom 2072

w e k e n , ags. waecan, 1. (ge)wœ̂can

Kolom 2137

w e l v a r e , eng. wellfare, 1. welfare

Kolom 2138

w e l v e n , ags. bihwielfan, 1. behwiefan

Kolom 2141

w e m e ; wat hier met ‘Angl. wimble’
bedoeld wordt is mij niet bekend

Kolom 2153

w e n k e n , eng. to wince, 1. to wink

Kolom 2164

w e r d e , ags. wirdo 1. wirđo
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Kolom 2172

w e r d e n , ags. weordan, 1. weorđan (on.
verda, 1. verđa)

Kolom 2226

w e r e l t e r e , ags. voroldâr, 1. woruldâr

Kolom 2226/7

w e r e l t l i j c , ags. voruldlîc, 1. woruldlic

Kolom 2285

w e r p , ags. vearp, 1. wearp

Kolom 2311

w e r s t e l e n , ags. wrästlian, 1.
wrœ̂stlian

Kolom 2314

w e r t , ags. weord, 1. weorđ (got. wairps
1. waiþs, on. vërdr 1. vërđr)

Kolom 2318

w e r t , ags. warod, werod, 1. warođ,
werođ

Kolom 2352

w e s p e , ags. waesp, waeps, 1. waesp,
waeps

Kolom 2372

w e t bnw., ags. waet, 1. wœ̂t

Kolom 2422

w i c h t , ags. wiht, 1. gewiht, v.,
(ge)wihte, o.; dele eng. weight, dat een
nieuwe formatie is van to weigh

Kolom 2438

w i e d e n , ags. weodian, 1. wêodian

Kolom 2444

w i e l , ags. hweohhol, 1. hweogol

Kolom 2470

w i j f l i j c , eng. wifelike, 1. wifely

Kolom 2473

w i j c , eng. wick, 1. -wick, -wich

Kolom 2540

w i l d e l i n g , eng. wilding en wildering,
1. wilding en wildling (eng. wildering is
geen znw. en komt eerst voor sinds de
de

18

eeuw)

Kolom 2609

w i l t (welt) znw., ags. wild komt niet voor
als znw. in deze beteekenis

Kolom 2651

w i n s t e r , ags. vinster, 1. winstre

Kolom 2660

w i n t e r d a c h , eng. winterday,
gewoonlijk: winter's day

Kolom 2663

w i n t e r l i j c , eng. winterlike, 1. winterly

Kolom 2664

w i n t e r n a c h t , eng. winternight komt
niet voor in NED

Kolom 2669

w i p e , eng. wipe komt niet voor in NED
in deze beteekenis

Kolom 2671

w i s , ags. wis 1. (ge)wis(s)

Kolom 2672

w i s a g e , ags. witga, 1. wîtega, wîtiga

Kolom 2683

w i s e n , ags. wisian, 1. wîsian

Kolom 2713

w i t , ags. hwit 1. hwît
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w i t e , ags. wîti 1. wîte
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Kolom 2725

w i t i n c , eng. whiting volgens NED
ontleend aan het mnl.

Kolom 2728

w i t t e n , eng. to whiten moet vervallen,
het is gevormd van het bnw. met suffix
-en

Kolom 2729/30

w i t t i g e n , dele ags. gewitig

Kolom 2745

W o e n s d a c h , ags. wôdnesdaeg, 1.
wôdnesdaeg

Kolom 2759

w o l f m a e n t , eng. wolfmonth komt niet
voor in NED

Kolom 2759

w o l f s m e l c , eng. wolfsmilck, 1. wolf's
milk

Kolom 2785

w o n d e r l i j c , eng. wonderly, 1. meng.
de

(tot 16
Kolom 2789

eeuw)

w o n d e r l i k e , eng. wonderly, 1. meng.
de

(tot 16

eeuw)

Kolom 2791

w o n d e r w e r c , eng. wonderworc, 1.
wonderwork

Kolom 2806

w o o n t e , dele eng. wont (etymologisch
niet hetzelfde woord)

Kolom 2846

w r a c , ags. wraec, 1. wraec

Kolom 2869

w r e n e , ags. wraene, 1. wrœ̂ne, bnw.
‘teugelloos, bandeloos’.

Aanvullingen:
Kolom 2064

w e i t , w e i t e , eng. wheat

Kolom 2066

w e i t e n m e l e , ags. hwœ̂temelu

Kolom 2066

w e i t e n c o r n , ags. hwœ̂tecorn, eng.
wheat-corn

Kolom 2066

w e i t i j n , ags. hwœ̂ten

Kolom 2090

w e l d a e t , ags. weldœ̂d

Kolom 2095

w e l d o e n , ags. weldôn

Kolom 2098

w e l g e b o r e n , ags. welboren

Kolom 2120

w e l l e , ‘wel, bron’, eng. well

Kolom 2123

w e l l e n zn. ww. intr. ‘opborrelen’, ags.
wiellan

Kolom 2140

w e l w i l l e n d e , ags. welwillende, eng.
well-willing

Kolom 2143

w e n d e n , eng. to wend
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Kolom 2143

W e n d e l s e e , ags. Wendelsœ̂
‘Middellandsche zee’

Kolom 2148

w e n d i n g e , ags. wendung

Kolom 2152

w e n i n g e , ags. wânung

Kolom 2153

w e n k e n , ags. wincian
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Kolom 2154

w e n n e n , ags. wenian, wennan, eng.
to wean

Kolom 2159

w e n s c h i n g e , ags. gewŷscing
‘adoptio’

Kolom 2231

w e r e l t l i k e , ags. woruldlîce

Kolom 2232

w e r e l t s o r g e , ags. woruldsorg

Kolom 2233

w e r e l t w i j s , ags. woruldwîs

Kolom 2267

w e r k e n , ags. wyrcan

Kolom 2281

w e r c m a n , ags. weorcman

Kolom 2283

w e r c m e e s t e r , eng. work-master

Kolom 2285

w e r m o e d e , ags. wermôd eng.
wormwood

Kolom 2285

w e r p , eng. warp

Kolom 2307

w e r s , ags. wiers, wyrs

Kolom 2353

w e s p e n n e s t , eng. wasp-nest, wasp's
nest

Kolom 2358

w e s t s e e , ags. westsœ̂

Kolom 2360

w e s t w a e r t , ags. westweard

Kolom 2414

w e v e r , eng. weaver

Kolom 2429

w i d e n , ags. wîdian

Kolom 2443

w i e k e znw. vr., eng. wick

Kolom 2459

w i j c h , ags. wîg

Kolom 2462

w i j c h h u u s , ags. wîghûs

Kolom 2481

w i j n b e r e , ags. wînberge

Kolom 2492

w i j n h u u s , ags. wînhûs, eng.
wine-house

Kolom 2497

w i j n l i j c , ags. wînlic

Kolom 2508

w i j n v a t , ags. wînfaet

Kolom 2516

w i j s d o m , ags. wîsdôm

Kolom 2529

w i j t m a r i c h , (vgl. ohd. wîtmari), ags.
wîdmœ̂re

Kolom 2531

w i k e n , ags. wîcan

Kolom 2552

w i l e n , ags. hwîlum, eng. whilom

Kolom 2578

w i l l e c o m e , eng. welcome

Kolom 2588

w i l l e l i k e , ags. willîce

Kolom 2627

w i n d i c h , ags. windig, eng. windy

Kolom 2659

w i n t e i , eng. wind-egg
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Kolom 2660

w i n t e r d a c h , ags. winterdaeg

Kolom 2661

w i n t e r h u u s , ags. winterhûs

Kolom 2662

w i n t e r c o r n , eng. wintercorn

Kolom 2663

w i n t e r l i j c , ags. winterlic

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

83

Kolom 2665

w i n t e r t i j t , ags. wintertid, meng.
wintertide

Kolom 2670

w i p e n , ags. wîpian, eng. to wipe

Kolom 2672

w i s c h , vgl. ook eng. whisk

Kolom 2680

w i s e l i k e , ags. wîslîce, eng. wisely

Kolom 2728

w i t t e n , ags. hwîtan

Kolom 2729

w i t t i g e n , ags. wîtegian

Kolom 2730

w i v e n , ags. wîfian, eng. to wive

Kolom 2736

w o e d i n g e , ags. wêding

Kolom 2744

w o e l znw. m., ags. wôl

Kolom 2767

w o l l e w e r c , meng. woolwork

Kolom 2768

w o l l i j n , ags. wyllen, wullen

Kolom 2769

w o l v i n n e , ags. wylfen

Kolom 2785

w o n d e r i n g e , ags. wundrung

Kolom 2785

w o n d e r l i j c , ags. wundorlic

Kolom 2789

w o n d e r l i k e , ags. wundorlîce

Kolom 2790

w o n d e r t e k e n , ags. wundortâcen

Kolom 2791

w o n d e r w e r c , ags. wundorweorc

Kolom 2795

w o n i n g e , ags. wunung

Kolom 2797

w o n n e , ags. wynne

Kolom 2798

w o n n e (n t )l i j c , -l i k e , ags. wynlic,
-lîce

Kolom 2814

w o r p , ags. geweorp

Kolom 2846

w r a k e , verg. ook: meng. wreche (ags.
*wraec)

Kolom 2854

w r e d e l i k e , ags. wrâđice, meng.
wrothly

Kolom 2856

w r e d e n , ags. wrâđian, meng. to wroth

Kolom 2856

w r e e t , ags. wrâđ

Kolom 2883

w r o e g e r , ags. wrêgere, meng. wrayer

Kolom 2885

w r o e g i n g e , ags. wrêgung, meng.
wraying

Groningen
A.M. VAN 'T OEVER.
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Het voorbeeld van Lodenstein's ‘Medicijnmeester’
In Augustus 1659 dichtte de Utrechtsche predikant-dichter Jodocus van Lodenstein
den boetzang ‘Den Medicyn-meester Duc d'Alba’, op het referein:
Een andere Duc d'Alve,
Duc d'Alve, Duc d'Alve,
Moet U met sijner salve
1)
Bestrijken, sal 't wel gaen .

Ter verklaring, hoe hij aan dit thema gekomen was, verwees hij naar de
Nederlandsche Historiën van Joan van de Sande, waar men het volgende leest:
‘Hier is aenmerckens waerdigh, dat de raetsheer Franciscus Franck verhaelt, hoe
dat hy in sijne kintsheydt in den iare 1564 of 1565, en so langh voor d'aenkomst
des hartoghs van Alba, op de Merckt had hooren singen een liedeken met vele
versen, verhalende de weelde, die als doen in Nederlandt was, en de overdaet,
gepleegt in alle wellusten van dronckenschap, kleedinge en andersins, daer van
het slot of weer-vers van elck versken was altijdt:
Ons Patroon van Alven
Sal u met sijner salven
Bestrijcken alsoo wel.

‘Franck seydt, dat hy hem menighmael daer over verwondert heeft, dat Godt
almachtigh sijne prophecyen soo wonderlijck openbaert. Duc d'Alba, als een recht
doctor, heeft de Nederlanders met scherpe medicynen genesen van haer
brootdronckenschap, doch haer gegeesselt met een yseren roede,

1)

J. van Lodensteyns Uyt-spanningen (1676) 328 vgg.
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daer mede hy 't bloet van ontrent achtien duysent menschen door beuls handen
1)
heeft vergoten’ .
Franck en op zijn voorbeeld Van de Sande en Lodenstein meenen dus in den
patroon van Alven den hertog van Alva te herkennen en vatten de omstandigheid,
dat het liedje reeds eenige jaren vòòr de komst van den landvoogd gezongen werd,
op als een goddelijke profetie van zijn schrikbewind. Moderne geschiedschrijvers,
die het versje eveneens met Alva in verband brengen, doch de goddelijke profetie
2)
niet aanroeren, laten de chronologische moeilijkheid onverklaard . In het
Geuzenliedboek is het bewuste referin niet te vinden. Alleen treft men in het bekende
spotlied op de Spaansche soldaten een strophe aan, die ongetwijfeld ermede verband
houdt. Zij luidt:
Ghy oude Grys Duckdalve,
Hebdy nu niet meer salve?
Of zijt ghy ghenoeg ghesmeert?
Ghy zijt ten heelen noch ten halven,
U koe wil niet meer calven,
3)
Twelck uwen Paus seer deert .

Dit lied kan niet Lodenstein's voorbeeld geweest zijn. Beiden gaan integendeel op
een derde terug.
Op het Antwerpsche Landjuweel van 1561 behaalde de Bossche rederijkerskamer
4)
Moyses Doorn de eerste prijs met een esbatement . De hoofdpersoon daarvan heet
Patroon van den Alven, d.w.z. van de zotten. Deze heer krijgt bezoek van Peerken
5)
van Thuyl en diens vrouw Groote Laudate, die door zijn zalf ‘Stultorum sonder
noot, daer veel meesters

1)

2)
3)
4)
5)

J. van de Sande, De Waeckende Leeuw der Nederlanden (1663) 16. De uitgave van 1650,
onder den titel Kort Begryp der Nederlandsche Historien, of die van 1658, die Lodenstein één
van beiden moet gebruikt hebben, heb ik niet in handen kunnen krijgen.
P.Jzn. Proost, Jodocus van Lodenstein. Een kerkhistorische Studie (1880) 113 vgg.; W.H.
de Beaufort, Geschiedkundige Opstellen (1893) 123 vgg.
o

E.T. Kuiper, Het Geuzenliedboek I (1924) 195, n . 84.
Uitgegeven door C.R. Hermans, Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant II (1867) 286
vgg.
Zinspeling op het werkwoord: tulen = slempen?
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groot dick syn me bestreken’, van hun kwalen willen genezen worden. Die kwellen
hen het meest, zegt Laudate, hem
recht onder syn mutse
en my onder mynen doeck, soo ick meene,

dus in het hoofd. Ook andere dwazen, het echtpaar Coppen van Mal en Lijs
Roomeloose, Maes van Keyendael ‘met iongkvrou Dante, dat aerdich teefken’, Heyn
van Sotteghem en Vrou Schieloose, komen om baat. Als de zalf goed gewerkt heeft,
d.w.z. als ze heelemaal gek zijn, zingt Peerken een lied, waarvan het referein, dat
door allen medegezongen wordt, aldus luidt:
Denckt, soo ghy syt ten halven, eest haest ghewonnen spel:
Ons Patroon van de alven sal u met synder salven
Bestrycken alsoo wel.

Daar hebben wij Lodenstein's bron. Dit liedje, blijkbaar populair geworden op het
Landjuweel, was vier jaar later nog en vogue. Doch het heeft niets met A l v a te
maken; Lodenstein en zijn zegslieden hebben het niet begrepen. Zij vatten bovendien
de zalf als een serieus geneesmiddel op; dat blijkt uit den doctorstitel, dien Van de
Sande aan Alva geeft, en uit iedere strophe van Lodenstein's boetzang. Het liedje
kan ook dienen om het Geuzenliedeken te verduidelijken, dat Kuiper duister vond
en dan ook wel onjuist verklaard heeft. Volgens hem zou de zalf op te vatten zijn in
den zin van geld en zouden de volgende regels beteekenen: Of hebt gij u al ten
volle aan onze bezittingen te goed gedaan? Neen, niet ten volle en zelfs niet half,
maar de koe geeft geen melk meer. Deze gewrongen verklaring kan nu door een
betere vervangen worden. De dichter vraagt, of Alva zich genoeg met zijn zalf
gesmeerd heeft, m.a.w. al voldoende gek is. Dat hij zulks moet tegenspreken, acht
hij jammer voor den paus, die nu geen voordeel van Ducdalfs optreden heeft. Zou
hij den paus als een soort van opperzot beschouwd hebben?
Breda
D.TH. ENKLAAR
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Een onuitgegeven brief van Jacob Cats
De Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde is onlangs
verrijkt met een welkome aanvulling van het Museum Catsianum, namelijk een
onuitgegeven brief van Jacob Cats, die ook om zijn inhoud verdient afgedrukt te
worden. De brief is vroeger in het bezit geweest van den heer Gordon te?, die er in
1873 bij aantekent hem gevonden te hebben onder de familiepapieren van zijn nicht,
Mevrouw J.A. Heydenrijk-Gordon, wier moeder aan J a c o b C a t s verwant was.
De brief is door C a t s blijkens de inhoud - het adres ontbreekt - gericht aan zijn
oomzegger M a r c u s d e V o g e l a e r , geboren te Ouderkerk op 22 Juni 1589,
als zoon van M a r c u s d e V o g e l a e r , die op 3 Juni 1588 ondertrouwd was met
M a r g r i t a v a n V a l c k e n b u r g h , beiden van Antwerpen afkomstig.
Laatstgenoemde was een zuster van E l i s a b e t h v a n V a l c k e n b u r g h , met
1)
wie J a c o b C a t s op 26 April 1605 in ondertrouw was gehuwd .
M a r c u s d e V o g e l a e r Jr. huwde, nadat zijn eerste vrouw, G e e r t r u i v a n
C u e l e n overleden was, in 1623 met C a t h a r i n a d e V e l a e r , oud 27 jaar, uit
welk huwelijk in 1625 geboren werd M a r i a d e V o g e l a e r .
Op 27 Juni 1653 trad deze M a r i a in ondertrouw met A l b e r t u s R u s i u s ,
geboren 14 Augustus 1614, als zoon van den predikant J o h a n n e s R u s i u s en
E u p h e m i a K e t w i c h . Nadat hij te Leiden, Groningen en Franeker gestudeerd
had, promoveerde hij in 1643 te Orleans in de rechten, was advocaat te Amsterdam
en werd in 1646 hoog-

1)

Zie: J.G. Frederiks. Jacob Cats en zijne omgeving naar aanleiding van de HSS in het Museum
Catsianum. Oud-Holland VII (1889), 174 en 177. - J.H.W. Unger. Het dagboek van Constantin
Huygens, aldaar III (1885). Bijlage F; Geslachtslijst der familie De Vogelaer.
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leraar aan het Athenaeum Illustre aldaar, welk ambt hij in 1659 verwisselde met dat
van professor iuris feudalis te Leiden, alwaar hij in 1678 overleed. Voordat hij M a r i a
d e V o g e l a e r huwde, was hij korte tijd gehuwd geweest met M a r i a T e r b u r g .
De hierna volgende brief heeft betrekking op R u s i u s ' tweede huwelijk, met
1)
M a r i a d e V o g e l a e r en is gedateerd van Sorghvliet, 5 Juli 1653. M a r i a 's
vader, M a r c u s d e V o g e l a e r Jr. had C a t s , zijn oom, uitgenodigd de
huwelijksplechtigheid en -feesten bij te wonen, doch C a t s bedankt om redenen,
die hij in zijn brief vermeldt. De toon van deze brief is zeer kenschetsend voor de
stemming en levensbeschouwing van den toen 75-jarigen dichter en vereist geen
verdere toelichting; alleen zij nog vermeld dat C a t s op het eind van 1651 ontslag
had genomen als Raadpensionaris; op 22 December van dat jaar begaf hij zich met
G e r a r d S c h a e p en P a u l u s v a n d e r P e r r e naar Engeland met de
opdracht te trachten de dreigende oorlog met Engeland te voorkomen. 15 Juli 1652
is hij in Den Haag terug en brengt ter Generaliteit verslag uit van het volbrengen
der opdracht. Sedert was hij nog alleen als Groot-Zegelbewaarder werkzaam. De
aanleg van het landgoed Sorghvliet was begonnen omstr. 1632; de bouw van zijn
huis aldaar in 1652, tijdens zijn verblijf in Engeland, onder toezicht van zijn
schoonzoon D i r k P a u w v a n C a r n i s s e , den tweeden man van zijn dochter
2)
E l i s a b e t , weduwe van C o r n e l i s M u s c h .
De in de brief genoemde advocaat D e V o g e l a a r is waarschijnlijk de oudste
broeder van de bruid, J a c o b d e V o g e l a e r , geb. in 1626, die 5 April 1654
trouwde met S a r a S p i e g e l s .
Leiden
A.A. VAN RIJNBACH

1)
2)

Over A. Rusius zie: Nieuw Nederl. Biograph. Wdb. II, 1243.
Zie Aldaar, VI, 288, waar de aanleg van Sorghvliet op 1642 gesteld wordt, vgl. echter
Oud-Holland VII, 251 en 257.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

89

Seer vereerde en lieve Neef.
Den Uwen aenghenaemen van den 2den deser hebbe ick door UE: Soon den
Advocaet Vogelaer wel ontfangen en uit den selven wel verstaen, dat UE: mij d'
eere doet van mij vriendelijck te nodighen op het bruiloftsfeest van UE: Dochter, in
tractaet van huwelick ghetreden sijnde met den Heer Albertus Rusius Professor in
de rechten, over welck huwelijck ick UE: mitsgaders beide de contrahenten hertelijck
ende hoochlijck ben congratulerende, vastelijck vertrouwende dat de
samenvoeghinghe van deselve een seer gheluckich huwelijck sal uitbrengen tot
groot vernoegen aen alle de vrienden ende alle deghene die het selve eenichsins
is rakende, biddende van herte den goedertieren Godt daer toe sijnen genadighen
seegen te willen verlenen.
Wat aengaet UE: vriendelijcke nodinghe dient daerop tot antwoorde dat ick van
de Heeren Staten van Hollant en Westvrieslant mijne demissie vercregen hebbende
van het Raet Pensionarisschap deser Provincie, het welck ick achtien jaren lanck
bedient hadde, alsdoen gecomen sijnde omtrent den ouderdom van vier en t'
seventich jaren, hebbe goetgevonden mij metterwoon te begeven buiten S: G: Haghe
om affgesondert te wesen van alle gewoel van de werelt en 't gene dat daeromtrent
is, met voornemen het kleijn endeken levens dat mij door Godes goedertieren beleijt
noch overich soude moghen wesen, in stillicheit over te brengen omme mijn saken
met mijnen Goedertieren Godt en alle menschen soo veel mij doenlijck is effen
gestelt hebbende, wel bereit te moghen wesen om van hier te moghen verhuisen
als de genadighe Godt mij sulx sal ghelieven te ghebieden. Het welck alsoo sijnde,
soo ghelieve UE: mij ten goede te nemen dat ick mij bij desen ben excuserende
van op de voorsz. bruilofts feest te verschijnen.
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Soodanighe blijde bijeencomsten sijn eigentlijck tot vermaeckelickheit van Jonghe
luiden ende als Jaermarckten van deselve om te sien en selfs gesien te werden.
Ick die den hollen stroom van de werelt nu soo langhen tijt op en af hebbe gevaren
ben des ten vollen vernoeght ende den desen dan besluitende, met mijne
1)
hertgrondighe gheluckwensinge aen de toecomende Conthoralen bidde iterativelijck
Godt almachtich deselve gedurichlijck met sijnen rijcken segen bij te woonen, en
daer mede
Seer weerde en beminde Neef
Den desen eindighende ghebiede mij gansch vriendelijck aan U: E:, uwe E:
en

huisvrouwe, kinderen ende alle de vrienden. Geschreven in Sorghvliet den 5
1653
UE: gants toegenegen ende geaffexioneerde Oom
J. CATS

1)

Julij

C o n t h o r a l e n : echtgenoten, zie Ducange, Gloss. med. et inf. latinitatis II, 568, i.v.
conthoralis.
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Lierelauwen
Het Woordenboek kent twee werkwoorden lierelauwen. Het ene betekent ‘een,
doorgaans eentonig, geluid maken’ en is wellicht een onomatopee, het andere
betekent ‘een beetje lauw maken of lauw worden’ en is afgeleid van het adjectief
lierelauw met de betekenis ‘een beetje lauw’. In het Woordenboek wordt tussen
deze beide werkwoorden geen verband gelegd.
Het eerste lierelauwen (een murmelend geluid maken) schijnt alleen voor te komen
in jonge teksten, het tweede (even lauw maken) is daarentegen al aan Kiliaan bekend
geweest. Kiliaan vermeld lierelauw met de betekenis ‘tepidulus’ en lierelauwen den
dranck met de betekenis ‘tepidulam sive subtepidam reddere potionem, egelidare’.
De vraag dringt zich op: als de betekenis ‘lauw maken’ al zo oud is en de betekenis
‘een geluid maken’ daarentegen alleen uit de jongste tijd bekend is, zou de jongere
betekenis dan niet uit de oudere zijn af te leiden, m.a.w. zouden de beide
werkwoorden lierelauwen eigenlijk niet identiek zijn? De betekenis ‘een geluid maken’
schijnt uitsluitend Zuidnederlands te zijn, terwijl lierelauw volgens het Woordenboek
eveneens ‘bepaaldelijk ten Zuiden van de Maas bekend’ is. De eerste betekenis
kan zich dus in Zuid-Nederland uit die van ‘een beetje lauw maken’ hebben
ontwikkeld. Locale moeilijkheden zijn er dus niet, maar is de ontwikkeling
semasiologisch aannemelijk te maken? Ik meen van wel.
Wij zagen, dat Kiliaan lierelauwen alleen kent in de speciale verbinding lierelauwen
den dranck. Welnu, als men een koude drank een beetje lauw wil maken voor men
hem door 't keelgat laat glijden, welke methode ligt dan 't meest voor de hand? Toch
deze, dat men een slok van het koude goedje voor in de mond neemt en het daar
zo lang heen en weer spoelt met tong en wangen, tot de ergste kou er af is. Dit
maakt
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een zeker geluid, niet ongelijk aan het murmelen en klokken van een enigszins
snelstromende beek. Wanneer we dan ook onder de Woordenboek-voorbeelden
van het z.g. onomatopeïsche lierelauwen dit zinnetje vinden: ‘de beek vloeide al
lierelouwende over de steenen’, dan vragen wij ons af, of deze betekenis van
lierelauwen niet af zou kunnen stammen van ‘een klokkend geluid maken met water,
dat men in de mond neemt’. De andere betekenisschakeringen van het
onomatopeïsche lierelauwen nl. balken van een ezel, wauwelend praten, doedelen
van een doedelzak, laten zich ook zonder veel moeite hetzij uit de veronderstelde
oorspronkelijke, hetzij uit de afgeleide betekenis van ‘murmelen’ verklaren.
De vraag is nu echter: betekent lierelauwen den dranck inderdaad wel ‘water een
beetje lauw maken door het in de mond te nemen’? Ik meen, dat het woord zelf een
aanwijzing geeft in die richting. Wat is de etymologie van lierelauwen? Mij dunkt
deze van lauwen d.i. lauw maken met de lieren oftewel wangen. Het is te vergelijken
met woorden als handtekenen e.d. Het lijkt mij helemaal niet vreemd, dat het oude
woord lier met de betekenis ‘wang’ juist in deze samenstelling, waarvan men de
oorsprong niet meer doorzag, het leven zou hebben gered, terwijl het als afzonderlijk
woord misschien tengevolge van de homonymie met het muziekinstrument lier
volledig is uitgestorven. Chronologische bezwaren tegen deze etymologie zijn er
m.i. niet in te brengen. Kiliaan is de brug tussen liere, bij hem vetus flandricum, en
lierelauwen, dat in zijn tijd blijkbaar ‘algemeen beschaafd Brabants’ was.
Ik wil tenslotte nog de uitdrukking op een lierlauwtje liggen vermelden met de
betekenis ‘flauw branden van het vuur’. Ik heb deze uitdrukking in geen enkel
woordenboek gevonden en ken hem alleen uit de mond van mijn (Noordhollandse)
grootmoeder. De afleiding is duidelijk: het vuur ligt lierlauw wordt het vuur ligt op
een lierlauwtje.
Leiden
K. HEEROMA
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Naschrift
Dr Heeroma's verklaring van lier- in lierlauwen, enigszins lauw maken, als het znw.
lier, wang, lijkt me een gelukkige vondst. Doch van dit ww. het gebruik af te leiden
van lierlauwen (enz.) als benaming voor geluiden die meestal wel eentonig maar
volstrekt niet allen dof of gedempt zijn (het wordt b.v. voor de zang van nachtegalen
en 't balken van ezels gebezigd) acht ik nogal geforceerd. Voorshands blijf ik, ook
omdat op de oudstbekende plaats - twee eeuwen ouder dan alle andere: zie mijn
art. in het Woordenboek - niet het enkele lierelauwen maar loere-liere-lauwen staat,
de voorkeur geven aan de opvatting dat het woord een onomatopee is.
J. HEINSIUS
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De bron van Milenus Clachte (Guevara)
e

1

Te Winkel (Ontwikkelingsgang I, 288) en Kalff (Gesch. Ned. Lettk. der 16 eeuw
II, 34) melden, dat Guevara's Relox de bron is van Houwaert's Milenus Clachte en
in Prinsen's Handboek blz. 170, lezen we ‘dat Houwaert in zijn Milenus Clachte een
fragment wist te berijmen uit een werk over (sic) Marcus Aurelius van den Spanjaard
Guevara’ en op blz. 217 aldaar staat ‘van Antonio de Guevara's Relox is reeds een
tweede vertaling geleverd door Corn. v. Beresteyn onder den titel ‘'t Gulden Boek
van den loflijken Keiser ende welsprekenden Orator Marcus Aurelius’.
Dit alles is niet zeer duidelijk. Heeft Guevara het verhaal van den Donauboer
tweemaal en in twee boeken verteld?
De kroniekschrijver van Karel V, Antonio de Guevara (1490-1544) heeft o.a.
geschreven Libro aureo de Marco Aurelio bevattende brieven, naar hij voorgeeft,
van genoemden keizer. Zooals in dien tijd in Spanje meer gebeurde, werd het
handschrift buiten weten van den schrijver gedrukt en in 't licht gegeven (1528).
Geërgerd vatte Guevara de pen op werkte zijn manuscript om, breidde het uit en
liet het in 't licht verschijnen onder den titel Relox de Principes, horloge voor vorsten,
dat langen tijd, ook buiten Spanje, een veel gelezen vorstenspiegel, een soort orakel
voor hovelingen geweest is.
Het verhaal van den Boer van den Donau staat in beide bewerkingen: in het
e

Gulden Boek hoofdst. 31 en 32 en in Relox III boek, hoofdst. 3, 4, 5 en zoo is 't
mogelijk, dat de een naar het laatste, de ander naar het eerste verwijst.
Behalve Houwaert en v. Beresteyn ten onzent, hebben ook Belleforest in zijn
Histoires prodigieuses en Lafontaine in zijn Fables (IX, 7) het verhaal van den Boer
van den Donau bewerkt.
Enschede
G.A. NAUTA
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Das (I)
Zijn bijdrage onder dit opschrift (Ts. LV, blz. 177-vlg.) besluit de heer O. de Neve
met de woorden: ‘Het artikel das (I) in 't Ndl. Wdb. behoeft te worden herzien’. Hij
heeft deze stelling voldingend bewezen, en er volgt uit zijn betoog, dat de herziening
zou moeten beginnen bij het titelwoordzelf. Immers het is duidelijk, dat wij praktisch
met twee verschillende woorden te doen hebben. Wij mogen wellicht verwachten,
dat de schrijver zijn onderzoek zal voortzetten. Want de vraag naar de oorzaak der
behandelde dubbelheid blijft open. Weliswaar vindt men vaak en om begrijpelijke
redenen eenzelfde naam voor verschillende dieren gebezigd, - de Nevezelf heeft
daar trouwens nieuw bewijsmateriaal voor aangevoerd, - maar dat iets van dien
aard van toepassing zou zijn op dit geval, is bij het grote verschil tussen meles en
dam(m)a niet aannemelijk.
In een aanzienlijk getal woordenboeken heeft de schrijver de betekenis ‘damma’
voor das aangetroffen. Daaraan kan als een der oudste worden toegevoegd de
Sylva Synonymorum van Simon Pelgrom. In een uitgave van 1548 lees ik: ‘DASSE.
Daxus seu taxus per t in prima vt scribunt nonnulli. Dama. Damula. δορϰάς. Meles’.
Onder de toevoegingen van Kluit in zijn uitgave van v. Hoogstraten's Lijst der
gebruikelijke zelfstandige naamwoorden vind ik onder Das: ‘Bij van Heule, genomen
voor een beest, mede onder de reine of eetbare dieren van Godt gesteld, Deut. XIV.
1)
5. waarvandaan dassendeksel, dassevel, Num. IV. 25. Exod. XXV. 5. XXVI. 14’.
Hij verwijst naar Outhof, en voorts naar Vondel, Virg. Lantged. III (vs. 565), zonder
evenwel de latijnse tekst erin te betrekken.
Wat Vondel aangaat, vermeldt de Neve o.m. de drie plaatsen uit Herscheppinge,
waar das als vertaling van dam(m)a voorkomt. Hij veroorlove mij erop te wijzen, dat
in de commentaar

1)

Vgl. de Neve blz. 179.
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der W.B.-uitgave het woord met ‘damherten’ is toegelicht. Bij Bk. I, vs. 531-32 is
daar reeds verwezen naar de glosse uit de Olla patella, alsook naar v. Hoogstraten's
Ned.-Lat. Wdb., terwijl bij Bk. XIII, vs. 1163 Plantijn is genoemd.
Mededeling van andere, sindsdien opgetekende, lexicalia is nu overbodig
geworden. Slechts wijs ik voor Vondel nog op een tekst uit Hippolytus, nl. vs. 83:
Geswinde dassen, waar de juiste betekenis (het Latijn heeft dammas) in de
W.B.-uitgave niet is opgemerkt, blijkens het ontbreken van een toelichting.
T i l b u r g , 11-10-36
L.C. MICHELS.

Ingekomen boeken
J.J. REYNDERS VAN DIEDENHOVEN, Socioloog. Het maatschappelijk verschijnsel.
De wijsgeerig-psychologische sociologische vindicatie van de moreele grond
der reformatorische beweging. (Een sociologische beschouwing). (brochure)
H. RADEMACHER, Mystik und Humanismus der Devotio Moderna in den Predigten
des Johannes Veghe. Hiltrup, 1935.
A.M.E. DRAAK, Onderzoekingen over de roman van Walewein. Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink & Zoon. [Nederlandsche bijdragen op het gebied van
Germaansche philologie en linguistiek. Onder redactie van J. van Dam, A.G.
Hamel, J.M.N. Kapteyn, J. de Vries. No. 8]. ƒ 3.75.
Dr. WILLEM PÉE, Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva. Bekroond
r

door de Koninklijke Vlaamsche Academie. Speciale oplage van n 98, Reeks
VI, uitgegeven door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde te Gent. 1936.
Dr. K. HEEROMA, De Nederlandse benamingen van de Uier. Overdruk uit de
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
(België). X, 1936.
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Uit de geschiedenis van het Haagsche dichtgenootschap
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ 1772-1818
Inleiding: Archief van K.S.G.V. - Belang van de notulen-boeken.
I ORGANISATIE
Oprichting - Indeeling van de leden - Beschermheeren - Toespraken van Ds. van
Spaan - Bestuurders - Vergaderingen - Secretaris - H. Wielheesen - Positie der
Bestuurders - Namen van Bestuurders - Buitengewone leden - Namen van
buitengewone leden - Buitengewone leden van verdienste - Namen van id. Honoraire leden - Royement o.a. van W. Bilderdijk - Aantal van de honor. leden Namen van id. - Aankweekelingen - Beoordeeling - Correspondentie Ds. van Spaan
en P. Nieuwland - Belooningen - Namen van aankweekelingen - Wedstrijden van
id. - Stansje Cleve, de jongste aankweekelinge - Behuizing - Personeel - De
lotgevallen van de Kunstkamer - Bibliotheek - Belang van de boekenverzameling
- Bellamy's oordeel billijk?
II WERKZAAMHEDEN

Doel - Indeeling - Gedichten over willekeurige onderwerpen - Beoordeeling Aanmerkingen - Geschillen - Theoretische grondslag - De vereischten in een dichter
- Aard der inzendingen - Vertalingen - Bijbelsche poëzie - Enkele andere titels Beschaving van den vorm - Polemiek met Le Francq van Berkhey - Contact met
Java - Rijmlooze verzen - Aantal inzendingen - Malaise in K.S.G.V. ± 1794 Opleving ± 1804 - Prijsvragen - Lijst van prijsvragen en bekroonden 1773-1804 Beoordeeling - Inhoud in de eerste plaats - Op den vorm: gevoelscritiek - Oordeel
over anoniem werk, dat van Bilderdijk bleek te zijn - Hetzelfde betreffende Feith Onaangenaamheden - Buitengewone prijsvragen.
Algemeene Vergaderingen - Agenda - Voorbereiding - Overzicht van de Algem.
Verg. van 1773-1804 - 1773 Voorstel tot reorganisatie van K.S.G.V. - 1797-1803
K.S.G.V. in nood - Proeven van Poëtische Mengelstoffen - Inhoud in het algemeen
- Moeilijkheden met drukkers en boekhandelaars - Bijdragen van bekende dichters
(Bellamy, Bilderdijk, Feith, Staring) - Invloed van buitenlandsche literatuur Verhouding tot andere genootschappen - Utrecht - Amsterdam - Leiden - Rotterdam
- Overige betrekkingen - Oneenigheid - Herstel

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

98

der betrekkingen ± 1804 - Opleving in K.S.G.V. na 1804 - Bezoek van
Schimmelpenninck - Lodewijk Napoleon - Koning Willem I Opperbeschermheer Inwendig verval ± 1815 - Diepere oorzaken - Fusie met de Hollandsche
Maatschappij van Fraaye Kunsten en Wetenschappen 7 Sept. 1818 - Blijvende
verdiensten van genootschappen als K.S.G.V.
III BELLAMY EN KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT
(Vier brieven van Bellamy aan den secretaris van het Haagsche genootschap,
1783-1784)
***
e

Archief van K.S.G.V. Over de 18 -eeuwsche dichtgenootschappen in het algemeen
1)
is nogal wat geschreven, al ontbreekt ook een samenvattende studie . Maar het
interne leven van zulk een dichtlievend genootschap heeft tot dusver niet de aandacht
genoten, die het als karakteristiek verschijnsel in onze letterkundige geschiedenis
verdient. De meeste schrijvers over dit onderwerp putten hun gegevens uit de
2)
gepubliceerde dichtbundels der genootschappen . In vele gevallen zal men niet
verder kunnen komen bij gebrek aan archiefstukken. Waar dit laatste niet het geval
3)
is, zooals bij het Haagsche dichtgenootschap ‘Kunstliefde Spaart Geen Vlijt’ , loont
het echter de moeite om met behulp van notulen-boeken, brieven, ledenlijsten e.d.
zich een beeld te vormen van de organisatie en den gang der werkzaamheden van
een toonaangevend genootschap.

1)

2)

3)

cf. letterk. gesch. v. Jonckbloet IV, 438 e.v., V, 292 e.v.; Te Winkel V, 516 e.v.; Kalff V, 477
e.v.; VI, 41 e.v.; Prinsen terloops op p. 401; Bastiaanse II, 253.
Verder: W. Siewertsz v. Reesema, Redevoering over Dicht- en Letterk. Genootsch. in ons
Vaderland (1849; zonder belang voor de kennis van de 18e-eeuwsche genootschappen).
Literatuur-opgave in: J. Wille, De Literator R.M.v. Goens en zijn kring I, 85 e.v. Bovendien
verspreide gegevens in biographieën als van Bellamy, Bilderdijk, M.C.v. Hall, C. en D.J.v.
Lennep, J. Lublink, H.G. Oosterdijk, A.C.W. Staring e.a.; ook in de genootschapsbundels en
reisbeschrijvingen uit die dagen. De ‘Koninklijke Almanak’ van 1807 (p. 453 e.v.), 1808 (p.
493 e.v.) en 1809 (p. 430 e.v.) bevat een overzicht van de voornaamste genootschappen op
allerlei gebied.
b.v.J. Hoeksma, die in zijn ‘Jacobus Bellamy’ tamelijk veel aandacht wijdt aan ‘Kunst Spaart
Geen Vlijt’ (p. 31 e.v.). J.A. Nijland in haar werk over Bellamy voegt hier geen nieuws aan
toe (II, p. LIX, aant. 18).
Verder aangeduid als K.S.G.V.
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e

Voor zoover ik heb kunnen nagaan bestaat er van geen 18 -eeuwsch
dichtgenootschap zulk een uitgebreide verzameling archiefstukken als van K.S.G.V.
Zij omvat: notulen, geheime resoluties van bestuurderen, ingekomen stukken,
minuten van uitgegane stukken, ledenlijst, lijst van eigendommen, ingekomen
prijsverzen, dankgedichten van prijswinnaars, catalogus der bibliotheek en enkele
paperassen van minder belang. Door de zorgen van het Haagsche Oud-Archief
bevindt dit alles zich in uitstekend geordenden staat. De gemeente-archivaris Dr.
W. Moll was zoo vriendelijk mij ruimschoots gelegenheid te bieden, deze verzameling
te gebruiken.

Belang van de notulen-boeken. Vooral de notulen-boeken, dertig groote deelen in
perkamenten banden, bevatten belangwekkende gegevens voor de geschiedenis
e
van het genootschapsleven in de tweede helft der 18 eeuw. Bovendien betreft dit
alles een genootschap, dat alle omstandigheden in zijn voordeel heeft gehad om
uit te groeien tot een ideale vereeniging; zijn krachtige financieele positie stelde het
in staat om door middel van luisterrijke jaarvergaderingen in het Mauritshuis,
prijsvragen, waarbij gouden en zilveren medailles uitgeloofd werden, en jaarlijks
verschijnende dichtbundels zich de qualificatie ‘luisterrijkste zangkoor der vereenigde
vaderlandsche gewesten’ waardig te maken. De hoogste magistraten in de Republiek
zijn als beschermheer aan K.S.G.V. verbonden geweest; vermoedelijk heeft geen
ander dichtgenootschap geregeld enkele aankweekelingen opgeleid. De notulen
geven tevens verslag van de beraadslagingen over de ingekomen prijsdichten; zij
vermelden de hoofdzaken van de geleverde critiek en lichten ons dus in over de
literair-aesthetische inzichten van de Haagsche kunstrechters. En dat oordeel
verdient eenige aandacht als men bedenkt, dat zij in 1781 zonder te weten wiens
prijsdicht zij critiseerden, een door het nageslacht als volkomen juist erkende
waardeering van Bilderdijks talenten geformuleerd hebben. Zij hebben eveneens
oog gehad voor het
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bijzondere in den 16-jarigen Staring en anderzijds prulgedichten bij tientallen tegelijk
afgekeurd.
Zoo leveren de notulen een niet geretoucheerd beeld van het genootschapsleven.
De verhaalde gebeurtenissen op zichzelf zijn meerendeels niet gewichtig; van de
honderden genoemde gedichten en de tientallen poëten, wien de onsterfelijkheid
wordt voorzegd, bewaart de literatuur-geschiedenis in slechts spaarzame gevallen
de herinnering; vele passages doen den lezer glimlachen om de kwalijk verholen
tegenstelling tusschen schijn en wezen, om de angstvallig gecultiveerde deftigheid.
En toch, welk een intense belangstelling voor de letteren openbaart zich hier, welk
een bereidwilligheid om zich moeite en opofferingen te getroosten in dienst van de
poëzie.
Door de notulen kennen wij de houding van den secretaris, die in het malaise-jaar
1801 aanbood om het bijna failliete genootschap gratis te blijven dienen, ondanks
14 jaren karig betaalden arbeid en 8 hulpbehoevende kinderen.
Niet de gedrukte bundels maar de archiefstukken maken het ons mogelijk om de
e

18 -eeuwsche genootschappen te waardeeren als in hun tijd passende, levende
organismen, die deels door de mislukking van hun streven, deels door hun
opbouwende, stille werk een beter inzicht in het wezen der literaire kunst hebben
voorbereid.
e

De volgende bijdrage tot de kennis van het genootschapsleven in de 18 eeuw
handelt eerst over de organisatie, daarna over de werkzaamheden van K.S.G.V.
Als grens van de uitvoerige bespreking heb ik mij gesteld het jaar 1804, toen het
genootschap de crisis te boven was gekomen en in gewijzigde omstandigheden
nieuwen bloei tegemoet ging. Terloops kan ik dan enkele personalia van mannen
als Bellamy, Bilderdijk, Feith en Staring vermelden, die allen in betrekking hebben
gestaan tot K.S.G.V.
Volledigheidshalve bevat dit opstel nog een beknopt overzicht van Kunstliefde's
lotgevallen gedurende de periode 1804-1818; in dit laatste jaar hield het op
zelfstandig te
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bestaan doordat het zich aansloot bij de Holl. Maatschappij van Fraaye Kunsten en
Wetenschappen.
***

I Organisatie
Oprichting.
Op 4 Jan. 1772 kwamen de oprichters van K.S.G.V. in eerste vergadering bijeen;
het waren Ds. Johannes van Spaan, Carolus Vlieg, Hermannus Wielheesen, Gerrit
Beyer en Johan van Hoogstraten.
Van het begin af aan had de eerstgenoemde, die door zijn eigenschappen als
predikant-dichter een man van gezag was, de leiding. Tot aan het einde van 1787
1)
bleef Ds. van Spaan de machtige woordvoerder en kunstrechter in K.S.G.V. . Een
dergelijke leidende positie verkreeg sedert 1781 Mr. Thomas van Limburg en
omstreeks 1788 gedurende enkele jaren de Haagsche predikant D.A. Reguleth.
Overigens kan men niet zeggen, dat één der bestuursleden zijn stempel op het
genootschap gezet heeft.
De eerste vergaderingen werden grootendeels gewijd aan het samenstellen van
2)
een huishoudelijk reglement, de ‘wetten’ . Op den duur bleken nog enkele
veranderingen en aanvullingen noodig, terwijl de notulen ook regelingen vermelden,
die niet in de 30 artikelen van de wetten zijn opgenomen. Deze gegevens verschaffen
ons een volledig beeld van de inwendige organisatie, zooals dat van weinige andere
genootschappen kan gevormd worden.
Aanvankelijk was het de bedoeling, dat de kring zou bestaan uit 8 gewone en 12
buitengewone leden. Dezen moesten de

1)
2)

Zijn portret vindt men: Josua v. Iperen, Kerkel. Historie v.h. Psalmgezang I, 363.
Nadere bijzonderheden over het eerste vereenigingsjaar vindt men in het voorbericht van het
eerste deel der ‘Proeven van Poëtische Mengelstoffen’ etc. (1773). De officieele inwijding
van K.S.G.V. had op 15 Oct. 1772 plaats in het Mauritshuis (Hoeksma dateert dit een jaar te
laat op p. 33 van zijn studie over Bellamy).
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volgende kwaliteiten vertoonen: gansch onbesproken gedrag en heusche
bescheidenheid, kundigheid in de Nederlandsche tale en ervarenheid in de
vaderlandsche dichtkunde.
De volgorde is kenmerkend voor den geest, waarin men de poëzie zou beoefenen
en beoordeelen: eerst de deugd, daarna de kunst. Spoedig liet men de beperktheid
van het ledental varen en bepaalde tijdelijk het maximum op 125; dit was geen
grootdoenerij, want na een jaar telde het genootschap reeds 116 leden en tot 1788
toe is het aantal omstreeks 150 geweest.

Indeeling van de leden.
De leden werden verdeeld in vijt groepen:
1. buitengewone honoraire leden of beschermheeren
(Maecenaten)
2. gewone leden of bestuurders
3. buitengewone leden of werkende leden
4. buitengewone leden van verdienste
5. honoraire leden.
Als zesde categorie kan men hierbij noemen de adspirantleden of aankweekelingen.
Over elk dezer groepen moge een uitweiding volgen.

Beschermheeren.
Een deel van zijn luister meende K.S.G.V. te kunnen ontleenen aan officieel contact
met regeeringspersonen of mannen van hooge geboorte. Doorgaans stond het
onder bescherming van 5 maecenaten, behoorend tot de landsregeering of de
vroedschap van Den Haag. Onder hen vinden wij genoemd de raadpensionarissen
P. Steyn, P. van Bleiswijk en L.P. van de Spiegel, den griffier H. Fagel en de
burgemeesters J. Hudde Dedel, J. Dierquens, I. Patijn, Mr. Quirijn van Strijen, Jhr.
W.J.Th. Baron van der Does van Noordwijk, W.G.F. Graaf van Bentinck, J. Slicher
1)
e.a. .

1)

In het geheel vond ik (tot 1804) 13 beschermheeren genoemd. De titels van Baron van der
Does besloegen in den genootschapsbundel 12 regels druks.
Met L.P.v.d. Spiegel bleef K.S.G.V. in contact ook tijdens zijn gevangenschap te Woerden;
hij behoefde geen bijdrage meer te betalen en behield zijn titel van maecenas.
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Omvangrijk was de taak der beschermheeren niet; zij gaven moreelen en financieelen
steun - soms schenkingen van 40 dukaten - en verhoogden de statigheid der
algemeene vergaderingen. Bij de beoordeeling der prijsverzen was doorgaans een
hunner aanwezig; na de gevallen beslissing opende hij het verzegelde naambriefje
van den prijswinnaar en verbrandde de overige briefjes in een komfoor, bij welke
werkzaamheid enkele andere leden behulpzaam waren.
Alle beschermheeren werden natuurlijk met de grootste onderscheiding behandeld
en in onmatige lofspraken verheven; misschien hebben de heeren Dedel en Slicher
zich wel de meeste sympathie verworven. De eerstgenoemde legateerde aan het
genootschap het belangwekkendste stuk uit den lateren inventaris, nl. Vondels
portret, geschilderd door Ph. de Koning.
De beschermheer Mr. Slicher deed zijn titel eer aan door in moeilijke tijden van
achteruitgang en ontreddering het genootschap met raad en daad te helpen, zoodat
het in 1804 weer eenigszins tot bloei kwam. Door deze invloedrijke connexies kreeg
K.S.G.V. verlof om in het Mauritshuis te vergaderen (1773-1795) en voor de
feestelijke algemeene vergadering één der groote zalen te gebruiken.
1)
Het gemeentebestuur steunde soms door subsidie en leening; zelfs kregen de
bestuurders eens verlof om naar de vergadering op de buitenplaats van een hunner
te reizen met het Haagsche jacht.

Toespraken van Ds. van Spaan. De dankbaarheid voor alle genoten weldaden werd
vertolkt op de algemeene vergadering, hetzij door een herdenkingsrede, hetzij bij
de verwelkoming van een nieuwen maecenas. Zoo werd de overleden Dedel door
Ds. van Spaan herdacht als het ‘puiksieraad van uw juichend heiligdom, de
schitterende hoofdbag aan uw eerkroon’. En op de algemeene vergadering van 28
Aug. 1781, waar dezelfde voorzitter twee heengegane beschermheeren moest

1)

f 300. - per jaar van 1774-1787.
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herdenken en twee plaatsvervangers verwelkomen, begon hij met de vraag te stellen,
waarom men meer diepe zuchten dan uitbundig schaterend feestgejuich bespeurd
had. Overbodige vraag eigenlijk; immers: ‘twee hoofdjuweelen zijn uwer kroone
ontvallen, twee flonkerstarren der eerste grootte naar een hooger trans verhemeld.
... Land, staat, hoogeschool, gerechtigheid en kerk mengen hunne zilte tranen met
de onze en wijden hun derzelver harten tot een onverganglijk praalgraf’. Maar
gelukkig wordt de smart gelenigd door de nieuwe beschermheeren, die ons met
zachte hand ‘de zilte tranen van de wangen gewischt hebben’. ‘Een der eerste
Redderen van Holland (sc. Jhr. van der Does van Noordwijk) werd onze
gemeenzame vriend!’ Bij den ander (nl. Mr. Quirijn van Strijen) ‘straalt’ van zwaarden spillezijde het aloude Hollandsche bloed door de aderen. Zoodan ‘onze getroffen
gemoederen zijn de brandende outers, waarvan wij u den geurigen wijrook onzer
hulde toezwaaien... Juicht, Nederlandsche Dichtgenooten, over uwen heilstand op
de uitgezochtste en hoogste tonen, nu ook van Strijen, de kunstverloofde van Strijen,
uwe trippelende reien aanvoert!’
Dit staaltje van de lofrede van Ds. van Spaan, dat kenschetsend is voor zijn
voortdurenden betoogtrant, moge voldoende zijn om te bewijzen, dat K.S.G.V. wist
om te gaan met de patriciërs, die wel eenige onderscheiding gewoon waren. Zij
verlangden dan ook het volle pond: Jhr. van der Does, de gemeenzame vriend,
stuurde zijn medaille terug, omdat de inscriptie niet ‘Heer van Noordwijk’ vermeldde;
Bilderdijk zou geraadpleegd worden over de mogelijkheid om dit verzuim weer goed
te maken.
Wanneer de heeren ter vergadering verwacht werden, stond een commissie van
ontvangst klaar om hen met een ‘vriendelijke conversatie’ bezig te houden en later
deden enkele bestuurders hun plechtig uitgeleide tot aan hun koetsen.
In 1783 rees er tusschen de maecenaten verschil over de rangorde. De
bestuurders wilden geen hunner voor het hoofd
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stooten en stelden vast, dat de ancienniteit den rang bepaalde.
e

Aan het begin der 19 eeuw heeft K.S.G.V. in Baron J. Meerman een maecenas
bezeten, die vaak als werkend lid het programma aanvulde, o.a. door vertalingen
uit het Zweedsch voor te lezen. Koning Willem I werd in 1814 onder groot
enthousiasme uitgeroepen tot ‘Opperbeschermheer’.

Bestuurders.
Het dagelijksch bestuur werd gevormd door ten hoogste 8 gewone leden, waarvan
er één bij toerbeurt voorzitter was. Dit bestuur coöpteerde zichzelf, verkoos de leden,
die behoorden tot andere categorieën, zorgde voor de lokaliteit, de bibliotheek en
de geldmiddelen, en regelde of beoordeelde de verzen-productie.

Vergaderingen. De vergaderingen van het bestuur, die ook toegankelijk waren voor
1)
de andere leden , hadden plaats op Zaterdagavond en wel van 1 Nov. - 1 Mei om
de drie weken, van 1 Mei-1 Nov. om de vier weken, De tusschentijdsche
buitengewone vergaderingen waren in sommige perioden even talrijk als de
reglementaire. Men vergaderde in 't begin telkens bij één der bestuursleden aan
huis; de gastheer was voorzitter en moest als zoodanig een gedicht inleveren, dat
de volgende maal beoordeeld zou worden. Op den duur werd een kamer in het
Mauritshuis de gewone plaats van samenkomst.
De vergadering begon om half zeven; wie dan zonder kennisgeving ontbrak,
verbeurde een zesthalf. Dezelfde boete betaalde degene, die vóór negen uur vertrok;
plakken na half elf kostte ƒ 1. - boete; geheel wegblijven: 2 zesthalven; verzaken
van den gastheersplicht: ƒ 3, -. Steeds gold ziekte als excuus. De dichtkunst moest
uiterlijk om kwart voor zeven aan de orde komen.
Een bestuurslid betaalde bij zijn entrée 3 gouden dukaten. Om bedankjes te
voorkomen liet men vooraf de personen, die voor een uitnoodiging in aanmerking
kwamen, polsen; daarna had het formeele voorstel plaats, waarover de bestuursleden

1)

Na uitnoodiging door den gastheer.
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1)

stemden met onbeschreven briefjes, die in een hoed verzameld werden . Een briefje
met een nul verhinderde de verkiezing, omdat eenstemmigheid vereischt was.

Secretaris. De voornaamste functionaris was de secretaris van het genootschap.
Hem werd geheimhouding opgelegd; voor zijn papieren kreeg hij een tafel met
sleutels, waarover de zeggenschap in geval van overlijden op den voorzitter overging.
In het begin stelde het genootschap den boekhandelaar Gutteling aan om alle
inkomende stukken te ontvangen; deze moest alles bij den secretaris bezorgen, die
op zijn beurt de papieren doorzond naar den aanstaanden voorzitter. Spoedig
verbrak men echter de relatie met Gutteling, die ‘noch taalnoch dichtkundig’ bleek,
en vertrouwde dit werk alsmede den druk van de ‘Proeven van Poëtische
2)
Mengelstoffen’ toe aan den Leidschen boekhandelaar C. van Hoogeveen .
De penningmeester werd evenals de secretaris voor twee jaar benoemd; de
bibliothecaris kreeg voor het archief de beschikking over een kabinetje en voor de
boeken over een mahoniehouten boekenkast; het geld daarvoor was gedeeltelijk
3)
door een honorair lid geschonken .
H. Wielheesen. De eerste secretaris van het genootschap is geweest H. Wielheesen;
telkens werd hij weer voor twee jaar benoemd. Behalve de notulen der
4)
vergaderingen moest hij een Secreet-Resolutieboek bijhouden; wie ten opzichte
van dit laatste de geheimhouding schond, verbeurde 10 dukaten; het lag slechts
voor bestuursleden ter inzage. In 1773 verleende het gemeentebestuur van Den
Haag ƒ300. - subsidie; boven-

1)
2)

3)
4)

Over andere voorstellen stemde men met boonen; ieder lid kreeg een witte (pro) en eea
zwarte (contra); de knecht ging er mee rond.
Een proeve van bekwaamheid had hij geleverd door per sonnet de bevalling van zijn vrouw
mee te deelen; het bestuur antwoordde met een keerdicht. Hij was de leider van het in 1766
opgerichte Leidsche genootschap ‘Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen’.
ruim f 75. -; enkele malen kreeg het genootschap giften van tot 40 duk. toe: ‘blinkende
edelmoedigheid’ volgens de notulen.
Onder de notulen van 1774 schreef Wielheesen: Soli Deo Gloria. Over het algemeen
notuleerde hij duidelijk, maar breedsprakig.
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dien kreeg het genootschap verlof om in het Mauritshuis te vergaderen. Zoodoende
werd het mogelijk om aan den secretaris ‘tot eene aangenaamheid’ een jaarlijksche
belooning van 20 duk. en aan den penningmeester (G. Beyer) 10 duk. te geven.
1)
Daar het secretariaat steeds meer werk meebracht - alle aanmerkingen op de
ingezonden stukken moest de secretaris overschrijven - werd zijn salaris later
bepaald op ƒ 150. - In 1781 kon de ijverige Wielheesen, door ziekte belemmerd, zijn
in omvang toenemende taak niet meer vervullen; het bestuur stelde hem een adjunct
op een salaris van ruim ƒ 52. - terzijde. Tevens bepaalde men, dat de secretaris
geen bestuurslid meer kon zijn; hij werd een bezoldigd ambtenaar zonder stemrecht.
Wielheesen stierf in 1781, diep betreurd door zijn kunstbroeders. In de algemeene
vergadering van dat jaar wijdde Ds. van Spaan enkele woorden aan zijn
nagedachtenis en stelde de vraag, of zijn hoorders ooit iemand ontmoet hadden
‘die in waare grootheid en kundigheid over zijne laage geboorte en geringen stand
op deeze wereld luisterrijker zegevierde’: uit pure bescheidenheid was Wielheesen's
dichtader op het laatst begonnen te kwijnen.
Opvolger van Wielheesen werd de adjunct-secretaris H. van der Burch; in 1788
zette J.M. Sobels het werk voort; deze

1)

Achtmaal b.v. had de secretaris den predikant J. Scharp in dichtmaat te feliciteeren met de
geboorte van een huwelijkstelg; in dezen wedstrijd tusschen natuur en vernuft gaf het laatste
zich ten slotte gewonnen, want het bericht van de komst van het negende kind werd voor
notificatie aangenomen.
Als staaltje van dit genre intieme poëzie kan dienen de volgende
Geboorteaankondiging aan K.S.G.V.
WelEd. Heeren en Kunstvrienden!

De Bron van alle Heil en Oirsprong van het leven
Heeft in den jongsten nacht mij stof tot vreugd gegeveu:
Mijn lieve Elizabeth, wat heilbejegening!
Laaft aan heur blanke borst een' derden zuigeling,
Een welgeschapen zoon, zeer frisch van lijv en leden;
De kraamvrouw vindt zich wel, naar tijdsomstandigheden.
Dank met mij voor die gunst Gods goedertierenheid!
Ik blijve, blij te moê, met toegenegenheid
s

UWelEd onderdanige dienaar en kunstvriend
Oudewetering den
10en van Wiedemaand 1781.
Henricus Hasebroek.
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slaagde er in, den achteruitgang van het genootschap in de notulen zichtbaar te
1)
maken door in voor hem vreemde woorden de grofste fouten te schrijven .

Positie der Bestuurders. Naast de lasten, die de bestuursleden op zich namen,
vermelden de notulen ook enkele lusten. Niet alleen voelden zij zich al spoedig in
de literaire wereld als machthebbers, waarmee de dichters rekening hadden te
houden, maar ook materieele voordeelen wakkerden de vlijt aan; alle bestuurders
kregen gratis een zilveren gedenkpenning en zij besloten in 1772, dat ‘uit aanmerking
van den bloeienden staat van dit genootschap en de veelvuldige moeite, welke de
gewone leden bestuurders van tijt tot tijt zich geeven, dezelve jaarlijks een
vischmaaltje onder hen zullen houden’. De secretaris moest voor oesters zorgen.
Voegt men hierbij den omgang met de hooge heeren, de amicale samenwerking in
het genootschap, de onderscheiding, die zij van zustervereenigingen ondervonden,
en den naam, dien de druk bezochte algemeene vergaderingen met prijsuitdeelingen
hun verschaften, dan kan men de eenigszins zelfvoldane houding der bestuurders
verklaren. Het zou onbillijk zijn hun werk slechts van de zwakke zijde te bezien en
allerlei kortzichtigheid en wanbegrip bij hen te constateeren. Zij hebben met idealisme
gestreefd naar veredeling der literaire productie hunner dagen, daarbij literatuur en
dichtkunst vereenzelvigend; zij hebben jonge dichters willen aanmoedigen met raad
en daad. Honderden gedichten hebben zij afgekeurd - in 1773 van de 33 ingezonden
prijsdichten b.v. 27, in 1780 alle 28 antwoorden - op gronden, die waardeering
verdienen. Maar bij al die soms vernietigende critiek op ingezonden gedichten is,
achteraf bezien, geen daad van onrechtvaardigheid gepleegd. Dit pleit voor het
oordeel des onderscheids bij de bestuurders, wier namen (tot 1801) ik ten slotte
laat volgen:

1)

Overigens heeft hij zich in moeilijke jaren zeer verdienstelijk gemaakt, langen tijd zonder
salaris te ontvangen. In 1819 kreeg hij eervol ontslag en een zilveren medaille.
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1)

Namen van Bestuurders. Ds. J. van Spaan (tot 1787) , Carolus Vlieg († 1794),
Herm. Wielheesen († 1781), G. Beyer († 1790), J. van Hoogstraten († 1801), Mr.
J.Th. Royer, J. Spex, Mr. Th. van Limburg (naast en na van Spaan de groote man,
† 1815), Mr. R. van Spaan (tot 1787), J. Vosmaer († 1781). C.B. Voet († 1798), Ds.
D.A. Reguleth († 1794), J. van Os, F.A. de Hartogh († 1814), Ds. W. de Koning, Mr.
P.A.R. van Ouwenaller (in 1801 gekozen; verder niet vermeld) en Ds. R.P. van de
Kasteele.

Buitengewone leden.
Een lid van deze groep had twee verplichtingen: jaarlijks droeg hij een gouden
dukaat bij voor de kas en leverde hij vier gedichten in bij de bestuurders (boete: een
gouden dukaat). Hij moest zijn naam plaatsen in het ‘aanteekenboek’ en ontving
gratis een exemplaar van den dichtbundel. Het entrée-geld bedroeg een gouden
rijder.
De vier verplichte gedichten vormden dikwijls een bezwaar; op herhaald verzoek
werd het reglement in 1779 gewijzigd, zoodat één groot gedicht de vier kleine mocht
vervangen. Twee jaar later besloot men, dat ‘groot’ zou beteekenen: op zijn minst
60 regels. Vroeger had het bestuur geoordeeld, dat ‘hij naauwelijks den naam van
eenen dichter, veel min Zangbergstigster (sic) verdiendt, die geen vier goede vaerzen
van 20 regels in een geheel jaar kan voortbrengen’.

Namen van buitengewone leden. Deze eisch was allicht niet te zwaar voor
buitengewone leden als Mr. Rhijnvis Feith

1)

Over hem: v.d. Aa, Biogr. Wbk, XVII, p. 873-874. Dit uittreden zal wel verband houden met
zijn veranderde politieke overtuiging. K.S.G.V. was oranje-gezind; Ds. v. Spaan had na een
politieke tijdrede over. Ps. 93:1 ‘de Heere regeert’ het gebed voor den Stadhouder achterwege
gelaten. Kort daarna werd hij emeritus (17 Nov. 1786) en verhuisde naar A'dam, waar hij in
1789 overleed. Niet geheel juist is de mededeeling van Witsen Geysbeek, (Biograph. Anthol.
en Crit. Wbk. V, p. 314) dat Ds. v. Spaan tot zijn dood werkzaam lid bleef van K.S.G.V. Zijn
door Bolomey geteekend portret werd, evenals dat van zijn zoon, in 1787 uit de vergaderzaal
van K.S.G.V. verwijderd: een niet onvriendelijk bedoelde formaliteit. R.v. Spaan ontving nog
jarenlang gratis den genootschapsbundel..
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1)

(van 1779 af), J. Bellamy (Dec. 1780-Mei 1784) , A.C.W. Staring (gekozen in 1783,
dus op 16-jarigen leeftijd, wegens vertoonde proeven van ‘keurig en bijna gadeloos
dichtvermogen’; bedankte in 1788), maar velen beperkten zich tot financieel contact
met den zangberg. Tot de buitengewone leden hebben o.m. nog behoord Th. van
Kooten, J.H. van der Palm (van 1784 af; in 1792 geroyeerd wegens wanbetaling
met 4 andere predikanten), W. Hofdijk (van 1786 af) en Petronella Moens. Een
minder bekende naam mag in deze groep niet onvermeld blijven, daar hij het streven
naar objectiviteit van de zijde der bestuurders bewijst. In 1810 werd tot werkend lid
benoemd Mej. Femmigje van de Vaart, ‘schippersdogter van Bemmel op Den Haag,
die van haare ontkiemende jeugd op het schip van haaren vader een zeer bepaalde
en moeyelijke werkkring heeft gehad, en nogthans door eigen oefening, zoo in de
schoone Dicht- en Zangkunst, als mede door een zeer gering onderwijs geholpen
en voorgelicht, in de Fransche en Hoogduitsche Talen blijken geeft van
voorbeeldelooze bekwaamheid’. Zij werd plechtig geïnstalleerd, vrijgesteld van
financieele verplichtingen en vertolkte haar dankbaarheid voor deze attenties ‘in
dichtmaat op eene treffende en vrijmoedige toon’. In 1810 droeg zij op de algemeene
vergadering proeven van haar dichtvermogen voor.
Dikwijls promoveerden de aankweekelingen, waarover hieronder zal gesproken
worden, tot buitengewoon lid; dit gebeurde b.v. met Bellamy.

Buitengewone leden van verdienste.
Bij deze categorie speelde het geld geen rol; zij bestond uit ‘uitmuntende dichters’,
die geenerlei verplichting op zich namen en kosteloos een exemplaar van den
2)
jaarlijkschen dichtbundel kregen . Men

1)
2)

Zijn verhouding tot K.S.G.V. is uitvoerig behandeld door J.A. Nijland, Leven en werken van
Jacobus Bellamy, I, p. 30 e.v., 58 e.v., 73 e.v.
Volgens het bestuur behoorden zij tot degenen, die ‘als schitterende flonkersterren den trans
des gewijden Zangtempels versieren.’ (Voorbericht Proeven v. Poëtische Mengelst. I).
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hoopte, dat zij als tegenpraestatie af en toe iets van den rijken voorraad hunner
poëzie wilden afstaan aan het genootschap. Hun aantal werd vastgesteld op ten
hoogste 16.

Namen. Tot deze keurbende hebben o.m. behoord: Josua van Iperen, J. Spex, W.H.
Sels, P. Leuter en W. van der Jagt; ook Le Francq van Berkhey, die na allerlei
rumoer wegens ‘onbetamelijk gedrag’ in 1786 is geroyeerd.

Honoraire leden.
1)

Deze op den duur zeer talrijke groep leverde het grootste deel der geldmiddelen .
Een honorair lid betaalde jaarlijks 2 dukaten en was niet verplicht tot eenig dichtwerk.
Het kreeg kosteloos den jaarlijkschen dichtbundel. Aanvankelijk bepaalde men het
maximum-aantal dezer contribuanten op 84; enkele jaren klom dit getal tot bijna
e

100. Vele adellijke namen en die van bekende vrouwen en mannen uit de 18 eeuw
treft men op de honoraire-ledenlijst aan; de bestuurders wijzen in officieele
redevoeringen met trots op den rang en stand der kunstliefhebbers, die ten getale
van 60 of 70 de algemeene vergaderingen bezochten en deze bijeenkomsten tot
belangrijke gebeurtenissen in het Haagsche wereldje maakten.
Toch moet men zich van den eerbied der bestuursleden voor de begunstigers
van het genootschap geen al te groote voorstelling maken; als het geld ontbrak,
was de liefde spoedig verkoeld. Herhaaldelijk vermelden de notulen royement
2)
wegens wanbetaling of met het doel de ‘aanzienlijken’ te behouden en den luister
der maatschappij te dienen. In 1788 schrapte men 16 leden (w.o.P.L. van de
Kasteele); tien jaar later, toen het genootschap een crisis-periode doorworstelde,
brak men weer met 16 wanbetalers.

1)
2)

Om hen als zoodanig te eeren bepaalde het bestuur, dat 2 van de 8 bestuurders hon. leden
moesten zijn.
De vader van een der honoraire leden deelde mee, dat zijn zoon in 't geheim getrouwd en
naar Neuwied verdwenen was: geen contributie!
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Royement o.a. van W. Bilderdijk. De bestuurders durfden zelfs ook in hun oogen
groote mannen aan; dit ondervond Bilderdijk. Hoewel deze zeer gezien was in
K.S.G.V. en ettelijke malen door het inzenden van gedichten en door reciteeren
aanraking met den kring gezocht had, werd hij op 27 Dec. 1788 geroyeerd. De bode
van de bestuurders had zich nl. aan Bilderdijks woning vervoegd om de contributie
over twee jaren te innen, die hij als honorair lid verschuldigd was. Bilderdijk scheen
hiervan niet gediend; hij had den knecht de deur gewezen en verklaard ‘niets met
die papieren nodig te hebben’. Aldus de notulen van 27 Dec. 1788.
Royement was tevens de straf voor eigenwijze of aanstoot gevende dichters; de
1)
kunstrechters lieten niet met zich sollen en pasten soms standrecht toe . Zoo stuurde
een zekere Q.J. Steurbroek in 1789 een gedicht in onder den titel ‘God is
rechtvaardig’. Het werd ‘met de grootste indignatie’ gelezen en de inzender direct
uitgebannen. Deze zond eenige maanden later een brutalen brief; hij twijfelde of
zijn gedicht wel aan het goede adres was gekomen vanwege de schending van het
brievengeheim na de zoogenaamde gezegende omwenteling in 1787. De bestuurders
sloten dit incident met een gepeperden brief tot afscheid.
Soms eischte de bestuurstaak meer beleid dan kracht. Wat moest men b.v. doen
met een geschenk, door een kort tevoren ‘om redenen’ geroyeerde dame gezonden?
Dit geval deed zich in 1791 voor ten opzichte van Mevr. M. de Witte-van Zuilekom,
die aan het genootschap twee boeken ten geschenke gaf. Het eind was, dat zij haar
boeken vrachtvrij terugkreeg met een beleefden brief.
Aantal. Van de honoraire leden hing de bestaansmogelijkheid van het genootschap
af. Dit bleek omstreeks 1795, toen de omstandigheden velen noopten om te
bedanken en het aantal

1)

Dit leidde eens tot een gerechtelijke dwaling; in 1788 werd een abusievelijk geroyeerd lid in
een ‘zeer discreten’ brief gerehabiliteerd.
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leden slonk tot een totaal van 59, dus ruim een derde van 10 jaar tevoren. Na eenige
jaren was de financieele toestand zoo slecht geworden, dat de penningmeester
geld moest voorschieten en de gesalarieerde functionarissen afstand deden van
hun toelage.
Slechts de toeneming van het aantal leden - in 1803 telde men er weer 79 - en
de krachtige steun van den beschermheer Slicher maakten het voortbestaan van
K.S.G.V. mogelijk.

Namen. Onder de honoraire leden, die korter of langer tijd K.S.G.V. gesteund hebben,
treft men aan: W. Bilderdijk, C.C. Brender à Brandis, Mr. J.H. Canzius onder de
Wijngaart, R. Feith, G.C. van Hogendorp, Ds. J. van Iperen, Ds. P.L. van de Kasteele,
H. Kluit, J. Meerman, Ds. R. Schutte, H. Tollius, J.E. Voet en H. van Wijn; verder
se
de dames Klara Feyoena Bar van Raesfeld - van Sytzama, P.J. Hennert - de
Timmerman, Jkvr. J.C. de Lannoy en Jkvr. A. van der Aar de Sterke.

Aankweekelingen.
Het Haagsche genootschap, hoewel niet levend in de eeuw van het kind, erkende
de waarde van de jeugdige rijmelaars als de mogelijke krachten der toekomst. Geen
talent mocht verloren gaan; onder deskundige leiding en aanmoediging konden de
beginnelingen zich vormen tot bedreven dichters en waardige leden van een
genootschap. Bij de toenmalige opvattingen over woordkunst past het
aankweek-systeem volkomen; eer mag het bevreemdend heeten, dat slechts
K.S.G.V. deze consequentie van zijn theorie heeft aanvaard en zich veel moeite
heeft getroost om aan beginnelingen vertrouwde gidsen te verschaffen bij de
bestijging van den zangberg. Een aankweekeling moest eerst eenige bewijzen van
zijn aanleg en kunstliefde geleverd hebben, wilde hij in aanmerking komen;
eenstemmigheid onder de bestuurders over zijn benoeming was vereischt. Iedere
aankweekeling werkte verder onder de auspiciën van een bestuurder, die zijn
gedichten beoordeelde, bijschaafde en introduceerde bij zijn collega's.
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De eerste aankweekeling is geweest Reinier van Spaan, jur. stud. te Leiden; hij
debuteerde met ‘de Hemelvaart van Christus’ en een vers op het Pinksterfeest.
Spoedig kreeg hij gezelschap van twee leerlingen, die onder leiding van Ds. van
Spaan verder zouden werken aan hun dichtwebbe. Later kwam het voor, dat het
1)
genootschap 8 aankweekelingen telde .
De notulen vermelden tot 1804 ongeveer 25 personen en de ‘Proeven’ nog 14,
die hun literaire opvoeding aan K.S.G.V. te danken hebben; tot hen heeft ook een
jongedame behoord, Johanna Schrijver: zij werd aankweekelinge in 1804 en bezong
o.a. ‘de Eenzaamheid in den morgen’.

Beoordeeling. De pogingen der aankweekelingen vonden meestal waardeering;
deze bleek hun in den vorm van uitnoodigingen tot de algemeene vergadering,
boekgeschenken en een benoeming tot buitengewoon lid, dit laatste ten bewijze
dat zij afgelegd hadden wat des kinds was. De tijd heeft uitgewezen, dat Multatuli's
vraag ‘waar blijven toch de knappe kinderen?’ ook toepasselijk is op de geestelijke
kinderen van K.S.G.V.; weinigen hunner behielden als dichter eenige bekendheid.
Maar toch pleit het voor het inzicht der bestuurders, dat zij persoonlijkheden als
2)
Bellamy, P. Nieuwland, A.C. Schenk en A.C.W. Staring hebben opgemerkt en
reeds in hun jeugdwerk gewaardeerd.
Correspondentie Ds. van Spaan en P. Nieuwland. Hoe de verhouding tusschen
mentor en aankweekeling geweest is en welke critiek de eerste uitoefende op de
verzen van zijn leerling blijkt b.v. uit de correspondentie tusschen Ds. J. van Spaan
3)
en P. Nieuwland in 1775 .
Op 3 Juli 1775 schreef de secretaris Wielheesen aan den tienjarigen
aankweekeling een beleefden brief, die begint met

1)
2)
3)

dus het dubbele van wat Te Winkel (Ontw. g. V, p. 528) als maximum vermeldt.
hij werd direct buitengewoon lid.
hs. coll. Six. Voor een dergelijke correspondentie tusschen Ds v. Spaan en Bellamy cf. J.A.
Nijland, Leven en werken van Jac. Bellamy, I, p. 31 e.v.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

115
‘mijn heer’; na de formeele uitnoodiging om in contact te treden met K.S.G.V. volgt
de wensch, dat Nieuwland haar aan zal nemen, en de betuiging van hoogachting
voor de ‘uitmuntende gaaven, waarmeede de Hoogste Goedheid UEd. pas ontlooken
jeugd gunstig heeft gelieven te beschenken’.
Nieuwland antwoordde nederig, dat hij zich deze verkiezing hoopte waardig te
maken en ‘onder s'Hemels zegen, in vervolg van tijd (zijn) zwakke vermogens daarin
te oeffenen’. Tevens richtte hij zich met een beleefd briefje tot Ds. van Spaan, die
hem blijkbaar kort daarna inlichtingen verzocht over den stand van zijn kennis. De
aankweekeling meldde daarop: ‘Onder de dichtkundige werken, welke ik tot noch
toe geleezen hebbe zijn de voornaamste welke ik thans op UEs. begeerte melden
zal: Vondels Poezij, den Aartsvader Abraham van A. Hoogvliet, het Nut der
Tegenspoeden, Brieven en Mengeldichten van Lucretia W. van Merken, de
Jaargetijden van N.S. van Winter en David van Hoogstraten Beginsels der
Rederijkkunst, alsmede de thans ingevoerde nieuwe Psalmberijming en eenige
toneelspelen van Lukas Pater en de taalkunde hebbe ik tot noch toe niet geleezen,
maar ben sedert eenigen tijd begonnen met mij in de spraakkunst van A. Moonen
en D. van Hoogstraaten Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden van A. Kluit te
oeffenen. Dit is het voornaamste, 't welk ik tot nochtoe in de Dichtkunde gelezen
hebbe en noch lees’.
Als oefengedicht zond Nieuwland aan zijn leidsman op den zangberg o.m. in, een
nabootsing van Vondels gedichtje ‘De Smaak’, dat aldus luidt:
De smakeloze tong word met geen lust gevoedt,
Zij weet van wrang noch zout, van bitterheid noch zoet,
De beste saus is smaak, al schafte zelf Jupijn;
Want waar de smaak ontbreek, daer kan niet lekkers zijn.

P. Nieuwland maakte hiervan:
De tong, die, nooit door lust gevoedt,
Van bitter weet, van wrang noch zoet,
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Word nooit door graagen lust gedreeven;
Al dekte zelf Jupijn den disch,
Wanneer de smaak ons heeft begeeven,
't Gaat vast dat dan lekker is.

Ds. van Spaan maakte hierop de volgende aanmerkingen:
vs. 1 gevoedt. Schoon Vondel, Vondel is, hij heeft zich nochtans wel vergist in de
spelling, en dat strekt hem niet tot onëer, wijl de tijd, waarin hij leefde, hem
verschoont. Dus heeft UE. in naarvolging van hem gevoedt met een t gespeld, die
hier geheel onnoodig is volgens de Haas en Huidekooper.
vs. 3 word dat wordt tegenwoordig met dt gespeld, want in andere werkwoorden
zegt men: ik hoop, hij hoopt, dus: ik word, hij wordt.
vs. 6 dan lekker is, hier is zekerlijk niets vergeeten.
Op Nieuwlands andere gedichtje, eveneens een nabootsing van Vondel, had Ds.
van Spaan nog minder aan te merken; zijn eindoordeel luidde: ‘voords komen mij
deze twee vaersjes zeer wel voor, zij zijn ongedwongen en naauwkeurig naar Vondel
voordgebragt’.

Belooningen. De aankweekelingen werden bij alle aanmoediging en lof nederig
gehouden en bepaald bij hun minderheid; zij mochten b.v. niet voorlezen van achter
den spreeklessenaar, maar moesten zich vergenoegen met een plaats naast of
voor de bestuurstafel. Wanneer aankweekelingen een prijs gekregen hadden,
mochten zij dien op de algemeene vergadering in ontvangst nemen en ervoor
bedanken in versvorm. Maar ten einde dissonanten te weren liet het bestuur vooraf
generale repetitie houden in een besloten vergadering.
De prijzen bestonden in boekwerken, waaruit de aankweekeling iets kon leeren;
zij duiden voor ons tevens aan, in welke richting de bewondering der genootschappen
ging. De notulen vermelden de volgende auteurs, wier werk diende als eereprijs:
Dullaart, R. Feith, Bilderdijk, D. Smits, Jer. de Decker, Lucretia van Merken en N.S.
van Winter.
Te oordeelen naar de gedichten, waarin de voorzitters de
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aankweekelingen bij de prijsuitdeeling toespraken, zou men wenschen, dat de
1)
leerlingen maar niet al te veel op het levende woord gelet hebben . Wat immers te
zeggen van de volgende poëzie, die Ds. van Spaan in 1775 voordroeg om den
‘onverzaadlijk kunstgraagen en onvermoeid vlijtigen’ jongeling Gerrit Paape te
huldigen?
Wie zich door eedlen drift voelt blaaken
Tot Loflauwrieren, weet':
Dat niemand Pindus' top mag naaken
Dan na veel moeite en zweet.
De gunst der kuissche Zanggodinnen,
Haar liefde en dienstvaardij
Tot onverganglijke eer te winnen
Kost leevenslang gevrij.
Natuur schenkt dichterlijke gaaven,
Het kunstjuweel nochthans
Spreidt niet, dan na veel slijpen, schaaven
Zijn zuivren flonkerglans.
Gij dan, o roem der Jongelingen
Dien 't prinslijk Delft ons geeft,
Wilt gij naar rechte glori dingen,
Waardoor men eeuwig leeft:
Volg rustig 't spoor der Letterbraaven
Door traagheid nooit vermand,
Vaar voort met heldenmoed te draaven
Naar 't heerlijk lauwerland.
De staêge drup kan keien weeken;
Uw leerlust gloeie altijd,
Geen oly moet uw lamp ontbreeken:
Kunstliefde spaart geen vlijt.

De meeste aankweekelingen bereikten na eenige jaren den

1)

Een opmerkelijk voorbeeld van invloed der puikdichters op de aankweekelingen vindt men
in de ‘Proeven’ II, p. 39, 147 en III, p. 213. R.v. Spaan had in zijn ‘Aandacht op Psalm CXI:
2’ achtereenvolgens 69 regels doen beginnen met ‘Hij’, terwijl B(roërius) B(roes) een sonnet
geconstrueerd had, waarvan alle regels behalve de laatste als eerste woord ‘zolang’ vertoonen.
Deze kunststukjes inspireerden blijkbaar den beginneling P. Weiland tot een sonnet, waarin
dertien maal een vraag, die op ‘de Lijdzaamheid’ doelt, met ‘Wie’ ingeleid wordt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

118
rang van buitengewoon lid; sommige behielden een streepje voor, zooals A.C.
Schenk, de latere berijmer van Young's Nightthoughts, die vrijgesteld werd van
geldelijke verplichtingen, totdat hij ‘tot een beeter bestaan geraakt’ was.
Ongewoon is het toegegaan met het wonderkind P. Nieuwland. Toen deze 10
1)
jaar oud was, zond hij 4 gedichten in en werd aangenomen als aankweekeling
(1775). Twee jaar later benoemde men hem tot buitengewoon lid, maar kort daarna
daalde hij op verzoek van Bern. de Bosch weer af tot zijn vorige positie. Blijkbaar
was dit gebeurd vanwege zijn ‘pas ontlooken en teedere jeugd’, welke hem ook
verhinderde om op de algemeene vergadering van 1777 zijn prijs in ontvangst te
nemen; wel had hij een dankgedicht gestuurd.
Sympathiek doet de zorg aan, die de bestuurders hun pupillen toonen; als Ds.
Reguleth plotseling sterft en diens leerling ‘zonder eenig bestuur of handleiding in
de fraaye Dichtkunst’ ronddoolt, neemt een andere bestuurder aanstonds de taak
over.

Namen. Tot de ongeveer 40 aankweekelingen van K.S.G.V. hebben behoord (tot
1804 naar tijdsorde gerangschikt): R. van Spaan, H. van der Burch, Broërius Broes,
2)
J. van Eyk, W. Kamp (deze beiden uit A'dam), P. Nieuwland, F. Dobbrauski (A'dam) ,
J. van Bosveld (Utr.), J. Bellamy, P.Ph.J. Ondaatje (Utr.), C. van de Polder (protégé
3)
van Bellamy) , A. Pierson, A.C. Schenk (Delft), W.W. Noot en Johanna Schrijver.
In 1805 werd aan deze aankweekelinge ‘wegens betoonde vlijt’ een boekgeschenk
toegekend, nl. ‘Het Nut der Tegenspoeden’ en de ‘Brieven en Gedichten’ van Lucr.
W. van Merken. Bovendien dachten de bestuurders haar nog een

1)

2)
3)

De Schepping; de Dood van Abel; Abrahams Uittocht uit Ur en Davids Overwinning op Goliath.
Nieuwland was destijds in huis bij zijn beschermer en vaderlijken vriend B. de Bosch.
cf Te Winkel, Ontwikkelingsg. VI, p. 74-75. Met de bestuurders kreeg hij verschil over de
aanmerkingen op enkele zijner gedichten; deze laatste werden ten slotte terzijde gelegd,
cf. Hoeksma, J. Bellamy. p. 37; J.A. Nijland, Leven en werken van Jac. Bellamy, I, p. 48, 106,
223.
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onderscheiding toe. ‘Nog is besloten om Johanna Schrijver, indien zij zulks verkiest
en daartoe genoegzaame vrijmoedigheid bezit, toe te staan haar boekgeschenk in
persoon op de Algemeene Vergadering uit handen van de Voorzitter te komen
ontvangen, in welk geval zij, wanneer gemelde Voorzitter gevorderd is met zijne
aanspraak tot die hoogte, die eigendlijk haar betreft, op eene wenk desweegens te
geeven door een Bestuurder met de Secretaris de vergaderzaal zal worden
binnengeleidt en na afloop van datgeene wat tot haar kunstijver betrekking heeft,
op dezelfde wijs tot aan de deur der vergaderzaal zal worden vergezeld door dezelfde
Commissie, die haar te voorens heeft geconduiseert’.
Het schijnt dat tot 1807 dames geen vergadering van het genootschap wilden
bijwonen, zoodat de zanggodinnen de onverdeelde aandacht der heeren genoten.
Johanna Schrijver heeft geen genoegzame vrijmoedigheid gevonden om de
algemeene vergadering van 13 Juni 1805, die door Schimmelpennincks
aanwezigheid werd opgeluisterd, bij te wonen: de secretaris nam haar boek onder
zijn hoede. Hetzelfde gebeurde in 1806, 1807 en 1808. In 1809 werd zij benoemd
tot buitengewoon lid en reciteerde op de algemeene vergadering een dankgedicht.
Niet aangekweekt, maar aangemoedigd werd een arbeider Jacob van Dijk te
Vlaardingen (later te Nieuwerkerk a.d. Ysel), die in 1783 vanwege zijn dichtvermogen,
dat ‘zoo zeldzaam is in een man’ van ‘zijnen rang en omstandigheden’ als het
‘wonder onzer dagen’ en als ‘een tweede Poot’ benoemd werd tot buitengewoon
lid zonder geldelijke verplichtingen. Tweemaal verdiende deze man een zilveren
penning door bij een prijsvraag van het genootschap mee te dingen. Toen zijn
prijsdicht ‘De Verheerlijking van Christus op den berg’ als tweede bekroond was J.H. van der Palm verdiende daarmee de gouden medaille - mocht Van Dijk zijn
1)
penning op de algemeene vergadering van 1784 zelf in ontvangst nemen .

1)

Hoe dat toegegaan is, bleek mij niet, daar de notulen van 1784 en 1785 ontbreken.
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De voorzitter Ds. van Spaan zong hem bij die gelegenheid een sonnet toe, waarin
hij constateerde, dat de dichter ‘rechttijdig praam en baggerbeugel (liet) vaaren’ om
collega Poot na te volgen; maar de nimf van Poot heeft nooit mogen zien, dat ‘een
dubbele zilveren kroon 's mans achtbre haaren’ sierde: zelfs de gouden kroon
1)
wachtte Van Dijk, als hij zijn hooge vlucht volgde . Zóó ver is 't nu wel niet met hem
gekomen, maar hem viel toch de eer te beurt om als dichterlijk curiosum op kosten
van het genootschap uitgeschilderd te worden door Bolomey.

Wedstrijden van aankweekelingen. Het instituut van aankweekelingen bleef nog
een eind in de 19e eeuw gehandhaafd; tot 1818 toe werden er geregeld enkele
benoemd. Maar in 1810 moest een aankweekeling een inkomstpenning van f 5:5
betalen en jaarlijks met eenzelfde bedrag zijn poëtische opleiding bekostigen. Een
ander novum in dat jaar was het instellen van een verplichten wedstrijd voor de
aankweekelingen. Zij moesten op 24 Jan. van 4 tot 9 uur in het vertrek des
genootschaps aanwezig zijn om een prijsstof te bewerken. Een hunner trok een
briefje, waarop het onderwerp vermeld stond; het lot viel op ‘De Menschlievendheid’.
Tot 8 uur 's avonds dichtten de 5 mededingers lustig voort, terwijl de bestuurders
beurtelings surveilleerden. Daarna schreef een buitenstaander, een broer van een
der aankweekelingen, de verzen over en bracht ze tegen half negen naar de zaal,
waar het bestuur vergaderd was. Het oordeel der jury luidde zeer gunstig: alle
producten overtroffen zoozeer de verwachtingen, ‘dat elk gewis eenen eereprijs
waardig was’. Eén gedicht werd bekroond; de andere vier verkregen een accessit
en alle aankwcekelingen ontvingen een geschenk op de algemeene vergadering.

1)

cf. Proeven v. Poët. Mengelst. X, p. 122-123; XI, p. 67-69.
Staring was vol bewondering voor dezen baggerman-turfdrager-poëet blijkens een brief van
18 Aug. 1786 aan Mr. Th.v. Limburg (cf. Dr. G.E. Opstelten, Brieven van Staring, p. 103-104).
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Stansje Cleve, de jongste aankweekelinge. Tot die vijf gedwongen dichters behoorde
de jongste aankweekeling, die K.S.G.V. ooit gehad heeft, namelijk de negenjarige
1)
Johanna Constantia Cleve . Zij werd al spoedig ‘Kunstliefdes troetelkind’ - om met
Mr. van Limburg te spreken - en leverde blijkens de onderwerpen harer gedichten
een treffend maar ridicuul bewijs van Huygens' woorden, dat men jong van jaren,
doch oud van uren kan zijn. Het lieve kind, wier vader lid was van K.S.G.V. en haar
herhaaldelijk naar de vergaderingen meenam, debuteerde met: ‘Aan een Roosje’,
‘Lof der Lente’ en een fabel: ‘Zamenspraak tusschon een kat en een oude en jonge
muis’. Daarna verbaasde zij de heeren voortdurend door poëzie van grootscher
allure - b.v. ‘Huiselijk Genoegen’, ‘Op den Oordeelsdag’, ‘Aan twee treurende Ouders
bij den dood van hun geliefd kind’ (gericht tot den bestuurder Ds. van de Kasteele),
‘Huwelijkslied’ en ‘Wieglied’ - die zij veelal zelf in de vergadering voordroeg. De
heeren schijnen dit gedoe au sérieux genomen te hebben; herhaaldelijk kreeg het
meisje een boekgeschenk, zij heette het ‘sieraad harer kunne’, mocht eenmaal den
ouden R. Feith welkom heeten, toen hij nog eens (in 1811) een vergadering van
Kunstliefde bijwoonde, en moest toespraken als de volgende aanhooren:
‘Dit - dit loof moet U behagen
Geestig meisje, lieve Stans!
Kunstmin vlecht u deeze krans
In den morgen uwer dagen’.

Stans gaf in 1813 haar bundel ‘Jeugdige Dichtproeven’ aan K.S.G.V. ten geschenke,
voorzien van haar portret door R. Vinkeles. Twee jaar later bereikte ook dit
wonderkind de vergetelheid door haar verkiezing tot werkend lid.
Niet slechts de rang en het aantal der leden, ook de behuizing en de bezittingen
van het genootschap getuigen van zijn aanzienlijke positie.

1)

cf. v.d. Aa, III, 458-459. Zij leefde 1800-1822; haar beste gedichten staan in ‘Lentebloemen’
(1817).
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Behuizing.
Aanvankelijk vergaderde men ten huize van C. Vlieg, die een groote kamer ter
beschikking kon stellen gedurende een jaar. Ds. van Spaan leende zijn huisknecht
voor de bediening tegen een aangename belooning. In 1773 reeds verleende het
Haagsche gemeentebestuur toestemming om drukbezochte vergaderingen in een
der zalen van het Mauritshuis te houden; daar was tevens een veilige bewaarplaats
voor de bezittingen van het genootschap. Zoodoende ontstond dc ‘Kunstkamer’ met
1)
de bibliotheek en het archief . Aan de wanden prijkten de portretten van
beschermheeren, bestuurders en beroemde schrijvers.
Een eereplaats zal Ph. de Konings portret van Vondel ingenomen hebben, dat in
1777 door burgemeester Dedel aan K.S.G.V. is gelegateerd. Het genootschap bezat
toen reeds een bokaal, waarop dat portret van Vondel ‘keurlijk en volkunstig gestipt’
was. Het schoorsteenstuk, met toepasselijke voorstelling, was eveneens een
geschenk; de schilder A. Schouman kreeg gratis het honoraire lidmaatschap.
De giften in geld werden deels voor het meubilair besteed: een mahonie-houten
boekenkast, een ‘moderne kagchel à la Franklin met al haar toebehooren’ of voor
wandversiering: de portretten van Gellert, Gessner, Lavater en Klopstock. Met het
onderhoud van dit alles werd de concierge van het Mauritshuis, Juffr. Bultjes, belast,
die na de algemeene vergadering een kleine som gelds en 12 (later 18) flesschen
wijn als ‘buitengewoon douceur’ ontving. Zij mocht zonder machtiging niemand in
de Kunstkamer toelaten.

Personeel.
De eigenlijke bediende van het genootschap heette ‘knecht’; dezen titel voelde men
later als te gering voor het factotum van een eerbiedwaardig genootschap; vandaar:
‘bode’. Hij kreeg ƒ 25.- per jaar (later ƒ 50.- of ƒ 60.-), een dukaat voor Nieuwjaar en
Kermis en f.3.- (later f.7.-) met 6 flesschen wijn als fooi na de algemeene vergadering.

1)

cf. de inwijdingszang van Ds. v. Spaan in ‘Proeven’ II, p. 257-261.
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Soms kwam hier nog een dukaat bij voor buitengewonen ijver bij het innen der
contributies; hoe ondankbaar dit werk was, blijkt uit zijn ervaring bij Bilderdijk.
Gedachtig aan het voorschrift betreffende den dorschenden os begiftigden de
bestuurders den bode jaarlijks ook nog met een exemplaar van den
1)
genootschapsbundel op ‘ordinair papier’ . En aller belang en ijdelheid werden
gediend door het besluit dat de bode in zijn ambtsvervulling een zilveren ketting
met plaat moest dragen, bestempeld met het ‘cachet’ van het genootschap. Tot zijn
werk behoorde o.m. het rondbrengen van de convocaties, het innen der contributies,
de bediening der heeren tijdens de vergaderingen, speciaal aan het groote diner
na de algemeene vergadering, en het verrichten van alle boodschappen, die het
bestuur hem opdroeg. Tot 1802 heeft de bode Marré zijn taak vervuld, zeer tot
tevredenheid der bestuurders, die hem een blijvend aandenken vereerden bij zijn
afscheid. De noodtoestand, waarin het genootschap destijds verkeerde, had het
noodig gemaakt om zijn salaris te reduceeren tot ƒ 3.- per avond en men vergaderde
slechts viermaal per jaar. Marré's opvolger kreeg spoedig oneervol ontslag wegens
‘wangedrag en verregaande onachtzaamheid voor de goederen’: men vermiste
eenig zilverwerk.
Maar niet alleen hier bracht de nieuwe eeuw achteruitgang.

De lotgevallen van de Kunstkamer.
Veel zwaarder trof het genootschap het verlies van zijn Kunstkamer. In 1792 kwam
het dreigend bericht, dat de Raad van State niet langer in het Mauritshuis zou
vergaderen, zoodat ook K.S.G.V. het gebouw zou moeten ontruimen. Een brief aan
den beschermheer, raadpensionaris van de Spiegel, hielp het genootschap nog tot
1795 uit den brand; toen echter hadden de HoogMogenden de huur van het
Mauritshuis opgezegd en K.S.G.V. moest verhuizen. Deze verandering en de ermee
gepaard gaande onkosten kwamen zeer ongelegen, daar de financieele toestand

1)

Zelfs zijn zoontje kreeg eenmaal dit geschenk.
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1)

door wanbetaling en bedankjes slecht was . Terecht had Ds. van Spaan in 1780
beweerd, dat de ‘voortduurende gelukstand op metaalen zuilen gevestigd’ scheen;
zonder geel metaal kon het genootschap het leven boven zijn geestelijken stand
niet volhouden.
Tusschen 1795 en 1804 is het genootschap wel vijfmaal van domicilie veranderd;
de geschiedenis dezer verhuizingen demonstreert de verarming onder de eertijds
gegoede kringen. Een notaris, bij wien K.S.G.V. een kamer gehuurd had voor ƒ 100.
-, verlaat plotseling zijn huis en bekommert zich niet om de onbeheerd
achtergebleven ‘Kunstkamer’. Het bestuur biedt daarna ƒ 100. - voor een kamer, die
ƒ 150. - moest opbrengen: het kan niet meer betalen. Men bezichtigt bovenkamers
en lokalen in herbergen; een verhuurder begint te verbouwen en haalt alles overhoop,
terwijl het genootschap nog recht op de kamer had. Eindelijk, in 1804, vergaderen
de dichters in zoo'n armoedig milieu, dat zij besluiten voor ƒ 36. - de resteerende
huur af te koopen, liever dan verder beneden hun stand te wonen: men zal een
‘luisterrijker’ lokaal zoeken. Dit wordt gevonden en betrokken; het blijkt toch te duur,
dus - weer verhuizen. Zoo is het voortgegaan tot omstreeks 1805, toen het aantal
leden en daarmee de geldmiddelen aan den vroegeren bloei herinnerden.

Bibliotheek.
Het boekenbezit groeide snel aan door schenkingen en aankoopen. De bibliotheek
is in 1855 geveild; de desbetreffende catalogus vermeldde 744 nummers. Het kan
niet precies meer uitgemaakt worden, welke werken zich vóór 1800 in de verzameling
bevonden, daar de notulen niet steeds de aanwinsten gedetailleeerd noemen. Zoo
kocht het bestuur in 1781 voor ƒ 70. - een verzameling van 170 ‘rederijkkundige
werkjes’, waarvoor een speciaal kastje zou gemaakt worden. En wat wordt er bedoeld
met ‘eenige zeer oude handschriften van dichters’, die Mr. van Limburg in 1790

1)

In 1791 werd een leening van ƒ 600. - aangegaan en een aantal onnoodige boeken verkocht;
ook vroeg men opnieuw de stadssubsidie van ƒ 300. -.
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kocht voor ƒ 15:15 om met dit geschenk de verzameling van het genootschap uit te
1)
breiden?
Van de door den secretaris met name vermelde schrijvers, wier werk in de
bibliotheek was vertegenwoordigd (vóór 1800) noem ik: Brandt, P. Burmannus
Secundus, Cats, A. Deken, Dullaart, Feitama, van Heule, Huydecoper, Huygens,
van Iperen (Young's Klaagzangen), Langendijk, L. ten Kate, J. van Maerlant, Lucretia
van Merken, Plantijn, Poot, El. Post, Rotgans, Smits, Melis Stoke, Vondel, Wellekens,
Westerbaen en N.S. van Winter; verder de Twespraack en Kiliaen (ed. 1777), welk
laatste werk in 1778 voor ƒ 18. - aangeschaft was. Wie de leerjaren achter den rug
had en toch nog tobde met de rijmen, kon de hiaten aanvullen uit de ‘Verzameling
van de bruikbaarste Nederduitsche Rijmklanken’ (1754).
Door vriendschappelijk contact met zustervereenigingen verkreeg K.S.G.V. de
mengelingen, proeven of hoe zulke bloemlezingen heeten mochten van ‘Diligentiae
Omnia’, ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’, ‘Suum cuique’, en enkele andere
vereenigingen, waarvoor in ruil het zijn jaarlijkschen bundel aan die genootschappen
toezond. Het werk der leden van K.S.G.V., waarover in het vervolg zal gesproken
worden, geeft vele blijken van uitgebreide belezenheid, ook in de buitenlandsche
literatuur, zoodat vermoedelijk ettelijke titels uit den catalogus van 1855 - naast de
bovenbedoelde - reeds zouden gestaan hebben in een lijst van omstreeks 1800.

1)

Mr. v. Limburg interesseerde zich voor oude handschriften. In 1808 deelde hij mede enkele
onbekende gedichten van Bellamy gevonden te hebben en las die voor (Klagt van Jacob aan
e

Rachel; Aan Fillis; Wijsgerig Antwoord). Daarna las hij eenige ‘onbekende’ 17 -eeuwsche
ged. voor, b.v. van C. Barlaeus ‘Onder het hen hengelvisschen in het veen met een Haagsch
gezelschap’ en ‘Bij het lijstervangen van Jacob Baeck’ (het eerste is reeds gedrukt in 1653).
Bij een andere gelegenheid reciteerde hij o.a. een bijschrift van Vondel op Suzanna v. Baerle;
of hij dit alles in hs. bezat, is niet uit de notulen der verg. op te maken.
In 1811 en latere jaren heeft v.L. een reeks lezingen gehouden over Nederl. dichters, te
beginnen met Jacob van Maerlant. Hij wilde, dat zijn kunstbroeders meer van de oude, hun
vaak onbekende dichters afwisten.
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Die veiling-catalogus vermeldt o.a. nog: van Alphen - de Perponcher, A. Bijns,
Bilderdijk, Bredero, J. van Broekhuizen, C. Bruin, Camphuyzen, J. Douza, R. Feith,
van Focquenbroch, Antonides van der Goes, Grotius, D. van Hoogstraten, P.C.
Hooft, Thomas a Kempis, Marnix, Pels, Relandus, Spieghel, Staring, van Velthem
(ed. le Long), Roemer Visscher, J. Vollenhove, Wagenaar en Zelandus; alsmede
o.a. de volgende buitenlanders: du Bartas, Boccalini, du Bos, Buchanan, Camoëns,
Gellert, Gessner, Gottschedt, Hervey, Homerus (nl. Coornhert's Odyssea-vert.),
Klopstock, (twee ed.: Nieuwenhuizen en Meerman), Longinus (vert. van le Clercq),
Michaëlis, Milton, Ossian (fra. vert. van Hoeufft), Pindarus, Riedel (- v. Alphen),
Thomson, Vergilius (ed. Heinsius) en Young (twee ed.: van Iperen en Schenk).

Belang van de boekenverzameling. De verzen-productie der genootschappers doet
door haar eentonigheid en vooze rhetoriek wel eens vergeten, dat in die kringen
groote belezenheid niets bijzonders was. Men spande zich in om, desnoods met
behulp van vertalingen, de belangrijkste schrijvers te leeren kennen ten einde hen
tot voorbeeld te kunnen kiezen. Als axioma gold: de receptieve actie moet aan de
productieve voorafgaan, tenzij men van nature geniale talenten bezit. Voor de
dichtkunst is kennis noodzakelijk; wie niets weet van de natuur, de geschiedenis,
de zedekunde e.d. blijft als dichter een brekebeen en betaalt met leege beurs. De
eenzijdigheid van deze opvatting is nog in de eeuw der dichtgenootschappen zelf
aangetoond; het meeste productieve werk dezer vereenigingen, ongenietbaar
geworden door zijn vorm- en inhoud-cliché's, heeft geen waarde gehad: het was
dood geboren. Dit was echter slechts één kant van een activiteit, die uit reactie later
vaak te geringschattend werd beoordeeld; de receptieve bezigheid, waartoe een
kunstgenootschap in overeenstemming met de algemeen aanvaarde theorie zijn
e
leden prikkelde, dus de bestudeering van onze 17 -eeuwsche en de buitenlandsche
schrijvers, valt moeilijker te constateeren en te beoordeelen in haar gevolgen. Er
heeft
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in enkele genootschappen minder dufheid en kortzichtigheid geheerscht dan de
officieele dichtbundels doen vermoeden; een boekenverzameling en portretten-bezit
als van K.S.G.V. geven aanleiding om zich te bezinnen op de gangbare meening
over de dichtgenootschappen als ‘poëtische gasthuizen’.

Bellamy's oordeel billijk?
Deze betiteling is van Bellamy, den dichter die, zelf ‘aankweekeling’ geweest zijnde,
genoeg persoonlijkheid bezat om met de genootschappen te breken, maar wiens
oordeel als van een tijdgenoot en afvallige eenzijdig let op het productieve werk
zijner ex-kunstbroeders.
Ook ten opzichte van de dichtgenootschappen kan men een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid - of: historische rechtvaardigheid - verrichten door te erkennen,
dat zij uit aanvechtbaar principe zich de groote literaire kunstenaars ten voorbeeld
e

gesteld en zoodoende geholpen hebben om uit de gistende tweede helft der 18
eeuw voor ons volk een nieuwe periode van geestelijk leven te doen ontstaan.
***

II Werkzaamheden
Doel.
‘Eene zuivere zucht tot de meeste bevordering der volschoone Poëzij was en blijft
de drijfveêr van alle onze handelingen; door deeze drift bezield, hebben wij het
durven waagen de eerste fondamenten tot eenen Kunsttempel te leggen’.... aldus
omschrijven de bestuurders hun streven. Zij voorzien wel naamlooze schimpschriften
en giftige bliksemflitsen, uit het duistere op hen aangelegd, maar voelen zich veilig
onder de vleugelen van hun hoogwijze en hoogaanzienlijke beschermhecren, die
van het begin af hun liefderijke harten en veelvermogende armen geopend hebben
om het in de geboorte staande kunstwicht minzaam te omhelzen en te helpen
opkweeken.
Deze Parnastaal duidt beter de stemming aan, waarin de
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genootschappers hun werk verrichtten, dan hun eigenlijke bezigheden. Over deze
licht ons allereerst het reglement in; combineert men daarmee de gegevens, die de
notulen in wanordelijke verscheidenheid bevatten, dan blijkt dat de werkzaamheden
en bemoeienissen van K.S.G.V. in vier groepen verdeeld kunnen worden.

Indeeling.
En wel:
1. de behandeling der gewone, geregeld inkomende gedichten.
2. het uitschrijven van prijsvragen.
3. de organisatie van een jaarlijksche algemeene vergadering en den daarop
volgenden maaltijd.
4. de uitgave van de ‘Proeven van Poëtische Mengelstoffen’.

In het onderstaande zal ik deze groepeering toepassen om te eindigen met de
bespreking van de betrekkingen, die K.S.G.V. met andere genootschappen
onderhield.

Gedichten over willekeurige onderwerpen.
In het vorige hoofdstuk is er reeds op gewezen, dat een aantal leden, krachtens
hun lidmaatschap, verplicht was om gedichten in te zenden bij de bestuurders. De
andere leden en ook buitenstaanders mochten dit doen, wanneer zij hun werk aan
het oordeel van deskundigen wilden onderwerpen. Het reglement bepaalde, dat de
verzen niets ergerlijks of aanstootelijks mochten bevatten. De kleinste geoorloofde
maat voor de verplichte poëzie was een klinkdicht, doch slechts eenmaal per jaar
mocht men op zoo poovere wijze aan zijn verplichting voldoen. Latijnsche verzen
werden niet geaccepteerd; dat zou strijden met den geest van het genootschap.
De bestuurders eischten geen bepaalde spelling; toch gaf men zich van deze
quaestie wel rekenschap, zooals blijkt uit een voordracht van Ds. van Spaan over
het recht gebruik van d, t en dt. De leden kregen tevens een afschrift van dit
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betoog, waarmee o.a. de latere secretaris Sobels zijn voordeel had kunnen doen.
In 1802 behandelde de voorzitter Mr. Th. van Limburg, voor wiens rijmtechniek geen
1)
onderwerp veilig was, dezelfde quaestie in dichtmaat .
2)

Beoordeeling. Voor de beoordeeling van de verzen-fabricage werd een commissie
aangewezen, bestaande uit een buitengewoon en een honorair lid en een lid van
verdienste. Deze critici bleven twee jaar in functie; het bestuur zond hun de gedichten
toe, die het best bij hun ontwikkeling of beroep pasten en wachtte na eenigen tijd
de schriftelijke aanmerkingen in. Deze werden in de vergadering besproken,
eventueel gewijzigd, en daarna met het origineel aan den dichter gestuurd. Dit
procédé geschiedde het meest. Vond het gedicht ten slotte genade in aller oogen,
dan voegde de secretaris het bij den ‘selectus’, waaruit de inhoud van den
eerstvolgenden dichtbundel door een commissie zou gekozen worden. Tientallen
verzen bereikten niet het gelukkige stadium van saneering en stierven een stillen,
roemloozen dood in de afdeeling der opgegeven patiënten.
Aanmerkingen. De bedoeling was, dat de dichter de gemaakte aanmerkingen zou
overnemen en het aldus verbeterde vers afstaan voor den genootschapsbundel.
Het ligt echter voor de hand, dat het bestuur zich vaak in onaangenaamheden
wikkelde door zijn critischen arbeid. Van onbekende dichters kon het weinig
tegenwerpingen verdragen: zulke zelfstandigheid werd meestal opgevat als brutaliteit
of eigengereide koppigheid en beantwoord met een vinnig briefje of doodzwijgen.
Met dichters van naam, zooals R. Feith, zocht het bestuur in geval van
meeningsverschil mondeling contact.
Geschillen. De briefwisseling met mindere goden werd nogal uit de hoogte gevoerd.
In 1774 berichtte het bestuur aan den maker van een afgekeurd gedicht, dat het
wel dag-

1)
2)

Ds. van Spaan heeft ook een vertoog voorgelezen over de aa-ae-spelling.
Deze term is niet te kras, wanneer men b.v. in aanmerking neemt, dat Thomas Kaas tegelijk
twaalf lijkdichten op zijn overleden vader inzond.
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werk zou hebben aan de opgave van alle redenen. Van een teleurgestelde barones ,
wier gedicht ‘Aan de Engelen’ gewogen en theologisch te licht bevonden was, kwam
men zoo gemakkelijk niet af; zij ontving den raad om verder geen ‘stoute
veronderstellingen’ te wagen of haar werk bleef buiten den bundel. De dichteres
hield voet bij stuk, wilde niets in haar visie op de engelen wijzigen en kreeg daarom
haar gedicht terug.
Ook de ex-aankweekeling Dobbrauski, zijn leermeesters ontwassen, weerlegde
de aanmerkingen van de bestuurders; direct werd zijn gedicht terzijde gelegd. Hooger
liep het verschil over een lierzang van J.C. Mohr, getiteld ‘Dichtgedachten bij het
graf van den Prins der Godgewijde Nederlandsche Dichteren J.E. Voet’. De dichter
had zijn werk slechts ten deele verbeterd, maar kreeg het nogmaals terug met de
toevoeging, dat ‘zestien oogen van onbevooroordeelde kunstvrienden meer zien
dan twee van den maaker zelf’. Ook deze rekenkundige argumentatie richtte niets
uit; voortdurend ging het gedicht heen en weer en het bleef ten slotte geweigerd.
Maar het laatste woord, tevens een hoffelijke wraakneming, was aan den
geschuurden Moriaan; hij publiceerde zijn werk op eigen kosten en zond aan ieder
der bestuurders en beschermheeren een present-exemplaar!

Theoretische grondslag. De zelfverzekerde houding der bestuurders doet reeds
vermoeden, dat zij deugdelijke criteria meenden te bezitten bij de beoordeeling van
de ingezonden gedichten. Inderdaad wijzen de notulen op het bestaan van
theoretische beschouwingen of aangenomen regels, die het oordeel over een gedicht
bepaalden. De bestuurders onder leiding van Ds. van Spaan hebben zich
langzamerhand een systeem van opvattingen over den poëet en de poëzie eigen
gemaakt, dat eenige consequentie bracht in hun houding ten opzichte van het aan
hun oordeel onderworpen werk. Veel

1)

Baronesse van Essen-geb. van Haeften.
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daarin lijkt verstarde theorie of cliché, maar alweer moet het gezegd worden, die
aangenomen code heeft niet verhinderd, dat de critici met literairen smaak in de
honderden voorgelegde gedichten de iets belovende elementen ontdekt hebben;
van de officieele critiek in latere tijden, die meer aan den weg timmerde, kan men
e

moeilijk veel gunstigers beweren. De kunstgenootschappen in de 18 eeuw hebben
de theorie der dichtkunst, en daarmee de grondslagen voor een steekhoudende
critische bezigheid, niet uit het oog verloren. Men las daartoe wat in binnen- en
buitenland geschreven was, zooals blijkt uit vele verhandelingen dienaangaande.
Wanneer men thans de soms vreemde formuleering weet te scheiden van den
zakelijken inhoud, dan blijkt, dat de kunstgenootschappers gestuit zijn op algemeene
kwesties als: vorm-inhoud, emotie-vormgeving e.d. Zij zochten de bevredigende
oplossing door den nadruk te leggen op inhoud en vormgeving, zonder ooit, althans
in theorie te vergeten, dat de ware dichter het van nature is.
De vereischten in een dichter. Over het doel en het wezen der dichtkunst is in
K.S.G.V. uitvoerig gesproken op de vergadering van 19 Febr. 1774. In
tegenwoordigheid der beschermheeren zouden de berijmde antwoorden behandeld
worden, ingekomen op de prijsvraag ‘De waare vereischten in een Dichter’. Van de
21 inzendingen hadden de bestuurders er reeds 15 afgekeurd, zoodat de
maecenaten zich slechts met de lectuur der zes overige behoefden te vermoeien.
Ter betere voorlichting had een der bestuurders, waarschijnlijk Ds. van Spaan, zich
in de materie ingewerkt door bestudeering van Horatius, Boileau en de verhandeling
van J. Macquet over ‘de voortreffelijkheid der oude en hedendaagsche Dichteren’.
Macquet formuleerde de volgende vijf vereischten in een dichter:
1. eene natuurlijke, geestige en rijke dichtader;
2. eene schoone, vloeiende, verhevene en rijke taal;
3. eene kennis in de fraaie wetenschappen, historiën en vooral in de natuurkunde;
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4. eene aangename rust of ontslag van alle moeilijke werk;
5. lange beschaving zijner verzen, liefst met steun van vrienden.
Zonder critiek op deze verwarring van eigenschappen en bijkomstige
omstandigheden voegde de deskundige in K.S.G.V. er de volgende negen punten
aan toe:
1. dat hij alle winderigheid in zijne vaarzen moet mijden en de waare
hoogdraavendheid, die altijd in eenvoudigheid bestaat, betrachten;
2. dat hij zich van alle laage, minverstaanbaare en oneigenaartige uitdrukkingen
en zinbeelden moet wachten;
3. dat geene verveelende herhaalingen van dezelfde zaaken, schoon onder
andere bewoordingen voorgesteld, moeten gevonden worden;
4. dat hij zich kunstig en met veel omzichtigheid moet bedienen van zulke
bijwoorden, die op het krachtigste schilderen en het hart raaken;
5. dat hij de kieschheid en den besten smaak deezer beschaafde eeuwe ook zelfs
in uiterlijke kleinigheden niet uit het oog verlieze;
6. bijgevolg wordt hiertoe vereischt:
a. een vlug en diep doordenkend vernuft;
b. eene zeer sterke en leevende verbeeldingskracht;
c. een zeer juist en sneedig oordeel;
d. boven alles dat Goddelijk vuur en die onuitdrukbaare verrukking,
welke men gewoon is den Enthusiasmus Poëticus te noemen en
zonder welke een vaarzenmaaker, al had hij alle de gemelde
vereischten, geen waar dichter kan genoemd worden.

Deze imposante reeks van vereischte kwaliteiten zal voor menig aankweekeling en
ook voor vele mondige leden den top van den zangberg verheven hebben boven
de grens van hun klimvermogen. Onder den indruk van het conflict tusschen willen
en kunnen dichtte de latere bestuurder F.A. de Hartogh in 1772 zijn ‘Stoutmoedige
reize naar den Zangberg’, beginnend:
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‘Ik wil naar Pindus' hoogte streeven
Hoewel men daar geen rijmers dult;
Mijn blijdschap wordt er òf vervult,
Of ik te viervoet weggedreeven.
Ik klim hoe 't mij ook moog' vergaan
Den Zangberg op met kinderschreeden;
En tuimele 'k weeder naar beneeden
Dan heb ik slechts weer op te staan.’

Wie niet waagt, die niet wint:
‘Althans 'k laat mij geen moed ontrukken
Maar stijg' al hoopend naar den top,
Al viel ik over hals en kop
Weer naar omlaag in duizend stukken’.

Aard der inzendingen. In de goede jaren van het genootschap vloeide een rijke
stroom van verzen toe. Velen stegen met F.A. de Hartogh vol moed naar den top
en leverden geregeld gedichten in, die vaak met dezelfde onverstoorbaarheid door
de bestuurders afgekeurd werden, soms bij acht tegelijk.
De keuze der onderwerpen was onbeperkt; de titels echter wijzen reeds uit, dat
de dichters bij voorkeur Bijbelsche en zedekundige ‘stoffen’ behandelden. Daarnaast
stonden herderszangen, amoureuze juichtonen of klachten en puntdichten in aanzien.
Vertalingen. Tegen vertalingen had men geen bezwaar, mits zij niet al te talrijk
werden en vergezeld gingen van het origineel. Reeds in 1775 echter wees Ds. van
Spaan er op, dat de Nederlandsche poëzie weinig eer inlegde met het vele
niet-oorspronkelijke werk. Hij protesteerde tegen de opvatting ‘als moesten wij altijd
door vreemde oogen in de heiligdommen der hemelsche Poëzije kijken en het
verhevene van hun, die gewoon zijn ons te verachten, ontleenen’. Deden onze
dichthelden dat vroeger ook? Neen. Vertalen is goed en nuttig: Vondel heeft dat
terecht als oefening aanbevolen. Maar louter vertalen past den waren dichter niet.
Scherper vaart Ds. van Spaan uit tegen de overtalrijke klinkdichten,
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waarmee de inzenders het bestuur overlaadden. De meeste klinkdichten zijn niets
waard en slechts goed ‘om een sprong te doen tot in de kruidenierswinkel’. De
jongeren zouden die maat niet kiezen, als de kortheid hen niet aanlokte.
Bijbelsche poëzie. Het bestuur moedigde aan tot de behandeling van Bijbelsche
stof. In verband met de voor 1789 opgegeven prijsstof ‘De Verhevenheid van het
Evangelic’ verklaarde Mr. Th. van Limburg dat ‘de hemelsche Poëzij toch haare
edelste, haare waare bronnen in den edelen dienst en hulde aan den hoogen God
het waardigste aantreft en de leer van de H. Schrift van den Bijbel de verhevenste
en onuitputtelijkste schat voor den dichter als voor den wijsgeer oplevert.’ Opmerkelijk
is in deze uiting alweer het in één adem noemen van dichters en wijsgeeren.
Aan Bijbelsche verzen hebben de bestuurders hun hart kunnen ophalen; zij
vormden met de zededichten een belangrijke rubriek in de Proeven van Poëtische
Mengelstoffen. Tot de onderwerpen behooren: Abels klagt; De wanhoop van Judas;
Henochs laatste woorden bij zijn hemelvaart; Adams verrukking op het zien van
Eva; Noach treedende uit de Arke; Dichtlievende beschouwing over de Engelen
des Lichts; Dank- en Liefdezucht aan Goël; Het staerend Geloofsoog; Proeve van
eerste gewaarwordingen van de ziel in den staat der afgescheidenheid.
Enkele andere titels. Onder de titels van wijsgeerige en zedekundige gedichten
treft men aan: De gelukkige kindsheid of aandacht op een zuigeling; Aan een varken;
Aan een grijsaard een jonge schoonheid begluurende; Twist tusschen de maag en
1)
het hart; Aan de Dronkenschap ; Aan mijn Doodkist; Op de begraaffenis van een
onrustig en knorrig wijf; Het stervend kindje aan zijne geloovige ouders;
Nachtbespiegelingen aan het eenzaam zeestrand; Een pier en een rijke vrek (een
fabel); De Herschepping eener Rups.

1)

gemaakt door den Rotterdamschen wijnhandelaar A.H. Hagedoorn, die hier dus recht van
spreken en dichten had en zijn vakliteratuur verrijkte.
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Beschaving van den vorm. De vorm eischte een pijnlijk nauwkeurige verzorging van
woordgebruik, maat en rijm; stereotiepe zinswendingen en rijmwoorden komen
geregeld voor. De gewoonte van het ‘beschaven’ werkte deze eentonigheid in de
hand; zij mag karakteristiek heeten voor het werk der genootschappen, al treft men
ook buiten hun kring dit cliché-gebruik bij alle dichters aan.
e
In de 18 eeuw veronderstelde men zelden het voorkomen van het begenadigde
oogenblik, waarin een gedicht in zijn eenig mogelijken vorm zich onweerstaanbaar
openbaart; de corrigeerende bezinning moest op den furor poëticus volgen.
Polemiek met Le Francq van Berkhey. Uitgaande van deze gedachte polemiseerden
de bestuurders van K.S.G.V. met Le Francq van Berkhey over diens gedicht: ‘De
Ondankbaarheid’. Zij hadden daarin goede dingen aangetroffen, soms was het ‘wat
zwellende’. Maar over 't algemeen misten zij erin ‘de noodige beschaafdheid, zoo
wegens de taal als de poëzij’; wie dat alles moest beschaven kreeg een ondragelijk
juk op den hals. ‘Het is iets anders om een vaars zoo voor de vuist te beslaan en
ongepolijst aan te bieden en weder iets anders, een dichtstuk over te leveren, waarin
woorden en schilderijen naauwkeurig gewikt zijn, of alles strookt met taal en
dichtkunst, of het wegens eene volledige beschaafdheid geschikt is om uit een
genootschap te koomen, waarop de gansche Nederlandsche poëtische wereld als
met valkenoogen kijkt’. De dichter verzette zich later tegen deze terechtwijzing,
zoodat hij zijn vers terugkreeg met een vriendschappelijken raad. Voor alle zekerheid
hadden de bestuurders een notarieel afschrift van het gedicht doen vervaardigen;
zij wilden gedekt zijn tegenover een lastig heerschap, dat in 1786 als lid geschrapt
1)
is, omdat verscheidene honoraire leden de boycot hadden aangekondigd .

1)

In 1783 waren de heeren reeds ontstemd over Le Fr. v.B.'s suspensie (gedurende 6 weken)
als lector aan de Leidsche Universiteit; zoolang de schorsing duurde, zou men den schuldige
niet uitnoodigen voor de algem. vergadering.
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Contact met Java. Nog ten opzichte van een anderen inzender vermelden de notulen
de critiek der bestuurders. Dit was de dichter H.Th. Terkamp te Batavia, over wiens
Dichtkundige Werken twee gecommitteerden van advies dienen. Zij staan verbaasd
over 's mans ijver ondanks zijn isolement in een ‘kunstverdoovend gewest’ en zijn
gemis van maecenaten. Soms is hij wat lang van stof, maar zijn gedichten toonen
ook het rechte poëtische vuur, belezenheid, juist oordeel, fijn vernuft, kieschen
smaak en een geschakelde redeneerkunde. Zijn fabels zijn treffend; in dat genre
moet hij doorgaan. De commissie stelt voor om Terkamp tot buitengewoon lid te
benoemen, daar anders dit kunstjuweel aan de kroon van K.S.G.V. kon ontroofd
worden.
Aldus geschiedde en in het rijk van K.S.G.V. ging de zon voorloopig niet meer
1)
onder .
Rijmlooze verzen. Ingenomenheid met keurige rijmtechniek verhinderde de
bestuurders niet om rijmlooze verzen (‘in onrijm’) te accepteeren. De eerste, die ze
inleverde, was S. van der Waal (1779); later volgden hem enkele anderen, zooals
Bellamy, B. Broes en R. van Spaan, maar populair zijn ze in dezen kring niet
geworden.
Aantal inzendingen. De notulen lichten ons af en toe in over de kwantiteit van de
ingezonden gedichten. Gedurende het eerste lustrum was het aantal blijkbaar
voldoende om een behoorlijken selectus voor den bundel te vormen.
Maar in 1779 klaagde Ds. van Spaan voor het eerst over minder inzendingen; hij
weet dit verschijnsel aan de concurreerende dichtgenootschappen, die K.S.G.V.
nabootsten. Reden tot ongerustheid bestond er echter niet: ‘geen derzelver kan

1)

Later telde het genootschap nog twee Indische leden: H. Josèphe, geïntroduceerd door
Terkamp en Ds. Josua van Iperen. De laatste schonk aan K.S.G.V.o.m. een exemplaar van
een Maleische psalmvertaling. Ook in Bengalen ging een buitengewoon lid wonen, dat d.m.v.
een correspondentie-adres (J. Lublink de Jonge) de betrekkingen aanhield. Voor den dichter
Terkamp cf. J.A. Nijland, Leven en werken van Jac. Bellamy, II, p. LXI.
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ons in aanzien, luister en voorrechten evenaren; de latere gedichten overtreffen de
vorige in keurigheid van taal en poëzij’. Het genootschap had reeds zes aanzienlijke
boekdeelen de kunstkundige wereld ingestuurd en kon dus verder het ‘allerkeurigste
uitkippen’, want het wezenlijk gewicht der verzen behoort derzelver aantal en de
dikte der boekdeelen te overtreffen.
Een jaar later erkende de voorzitter, dat de keus voor jonge dichters moeilijk werd,
daar ‘vele stoffen afgezongen’ waren; in 1781 kon er dan ook slechts een halve
bundel verschijnen.

Malaise ± 1794. Daarna vermelden de notulen gedurende eenige jaren geen klacht
over gebrek aan vrije inzendingen, totdat omstreeks 1794 het genootschap door
gebrek aan belangstelling en geldnood inkrimpt tot een schaduw van wat het geweest
was. De toestand van het land en de nadering der Franschen, het ‘moordziek lastrend
rot’ volgens Mr. Th. van Limburg, vervulde zóó aller gedachten, dat de dichters zich
tot weinige onderwerpen beperkten en de critici tijd noch lust hadden om zich bij
den schrikwekkenden kommer des lieven vaderlands met literair werk in te laten.
Opleving ± 1804. Pas in 1802 herademde men; het aantal leden, dat in de slechtste
jaren gedaald was tot omstreeks 60, nam in 1803 toe tot 79, in 1804 tot 94; de
financieele toestand liet weer een prijsvraag en een algemeene vergadering toe;
opnieuw kwamen de gedichten los.
Door welke factoren het oordeel der bestuurders over de vrije gedichten bepaald
werd, blijkt dus in de meeste gevallen niet uit de notulen; ze zijn af te leiden uit den
inhoud der dichtbundels. Anders en gunstiger staat het met de gegevens betreffende
de tweede groep, de prijsdichten, die thans bespreking vraagt met behulp van de
notulen.
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Prijsvragen.
e

Het 27 artikel van de genootschapswetten schreef voor, dat er jaarlijks een eereprijs,
bestaande in een gouden penning, zou uitgeloofd worden voor het beste gedicht
over een opgegeven onderwerp. Behalve de bestuurders, die de jury vormden,
mocht iedereen meedingen; de toekenning van den prijs zou geschieden met
voorkennis van de beschermheeren.
Zoolang de financieele toestand het eenigszins toeliet, hebben de bestuurders
het instituut der prijsvragen in eere gehouden; zelfs voegden zij vaak een zilveren
en

en

medaille en soms een ‘accessit’, zooiets als een eervolle vermelding, als 2 en 3
prijs bij het uitgeloofde goud.
De prijsvraag werd doorgaans in de maand Februari uitgeschreven en gepubliceerd
1)
in enkele couranten, zooals de Haagsche, Haarlemsche en Leidsche . Vóór 1 Jan.
van het volgende jaar wachtte het bestuur de anonieme antwoorden in, die vergezeld
moesten gaan van verzegelde naambriefjes, waarvan het motto de inzending
aanduidde. De bestuurders lazen voorloopig de antwoorden door, bespraken die
onderling en zonden zoo mogelijk een aantal goede inzendingen door naar de
beschermheeren. Daarna had een gecombineerde vergadering plaats; de voorzitter
lichtte het oordeel der bestuurders toe, stelde al of niet bekronen voor en informeerde
beleefd naar het gevoelen der maecenaten. Meestal was slechts één dezer aanwezig,
die nimmer faalde te verklaren, dat hij met het voorstel der bestuurders zeer wel
tevreden was. Het naambriefje bij een met goud bekroond gedicht werd daarna
door den beschermheer geopend; de gelukkige ontving bericht van zijn
onderscheiding en de couranten stelden den nieuwen onsterfelijke aan het publiek
voor. In dezelfde advertentie riepen de bestuurders deor middel van het motto de
en

en

winnaars van den 2 en 3
laatsten dit, dan verviel

1)

prijs op om zich bekend te maken. Verzuimden de

niet in de Amsterd. courant. Om de kosten deed het genootschap na 1778 zijn publicaties
slechts in de Rotterd. en Haagsche couranten.
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de medaille weer aan het genootschap en werden hun naambriefjes, evenals alle
andere, vernietigd. De ingezonden gedichten bleven eigendom van het genootschap,
dat doorgaans de bekroonde opnam in den bundel. Op de algemeene vergadering
mocht de puikdichter zijn eereprijs in ontvangst nemen, een plechtigheid, die hem
en den voorzitter gelegenheid bood, opnieuw hun talenten te toonen. Zelfs kreeg
een prijswinnaar wel eens verlof om zijn meesterstuk in de algemeene vergadering
voor te dragen: deze eer viel b.v. in 1782 aan R. Feith te beurt, nadat de voorzitter
Ds. van Spaan hem verzekerd had, dat de ‘blinkende eerlaurieren hem als vanzelf
om den schedel’ groeiden, een loftuiting, die de heusche en verstandige Feith zeker
1)
zonder ‘opgeschorte neus’ zou aanhooren .
De bestuurders schijnen een lijst aangelegd te hebben van de onderwerpen, die
2)
voor een prijsvraag in aanmerking kwamen ; vermoedelijk hebben de leden aan de
samenstelling geholpen.

Lijst van prijsvragen en bekroonden 1773-1804.
Alvorens op de critische bezigheid der bestuurders in te gaan laat ik hier enkele
gegevens over de prijsvragen volgen, ontleend aan de notulen en dichtbundels.

1)

2)

Het eeremetaal zou in enkele gevallen aan glans verloren hebben voor de prijswinnaars,
indien zij de tactische overwegingen van de bestuurders geweten hadden. Dan gebeurde de
bekroning in de stemming: we moeten toch weer eens bekronen, het wordt te armoedig. De
notulen van 1781 vermelden 3 bijkomstige motieven:
1. andere genootschappen luisteren eveneens hun algem. verg. en boekdeelen op met
iets meer dan middelmatige gedichten.
2. de naam van het genootschap is er mee gemoeid.
3. ontluikende talenten verdienen aanmoediging.

In 1794 waren de bestuurders slecht te spreken over de 5 ingezonden verzen; één ervan
bevatte ‘wartaal’, maar men moest toch weer eens goud toekennen.
de notulen van 1775 bevatten zulk een lijst met 10 onderwerpen.
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Jaar
Onderwerp
Aantal inzendingen
direct afgekeurd
1)
Bekroonden
1773 De lof der
dankbaarheid

33

27

1 J. Le Francq van
Berkhey

2 J.P. Broeckhoff
1774 De waare
22
vereischten in een
dichter

15

1 S.v.d. Waal

a

2 Jul Corn. de
Lannoy
3 W.v.d. Jagt
(buitengew. zilveren
penning)
1775 De beste
16
opvoeding der
jeugd ten nutte van
dit Gemeentebest
11

11

geen bekroning;
na verlenging van
den
termijn:

?

1 H. Houtam
2 P. van Braam

1776 De heilzaame 11
invloed der
Dichtkunst op den
Godsdienst

4

1 S.v.d. Waal

2 Br. Broes
3 Ol. Porjeere
(buitengew.
zilveren penning)
4 F.A. de Hartogh
(acc.)
1777 De lof van den 12
Nederlandschen
Koophandel

8

1 A.H. Hagedoorn

2 J.A. Bakker
Aukesz.
3 id. (acc.)
1)

1 beteekent: gouden penning ter waarde van 24 duk. (afgebeeld Proeven v. Poët. Mengelst.
XIII, titelblad); 2: zilveren penning; acc.: accessit.
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1778 De
16
voordeelen van den
Christelijken
Godsdienst voor de
burgerlijke
maatschappij

10

1 J.C. Mohr

2 J. Verveer
3 J. Groot de Jonge
(acc.)

4 J. de Jongh de
Jonge
(acc.)
1779 Een tafreel
van het beste
huwlijk

?

?

1 niet toegekend

2 A.H. Hagedoorn
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Jaar
Onderwerp
Aantal inzendingen
direct afgekeurd
Bekroonden
1780 De lof van het 28
landleven

28

termijn verlengd;
zwaardere medaille;
geen bekroning

1781 Kenschets
6
onzer Voorvaderen
in de eerste tijden
van dit
Gemeentebest.

1

1 W. Bilderdijk

2 I. van Haastert
3 Th. van Limburg
1782 De aanspraak 2
van Keizer Karel V
aan zijn zoon
Philips bij de
overdragt der
regeeringe der
Nederlanden

-

1 R. Feith

a

2 Jul Corn. de
Lannoy
(intusschen overl.)
1783 Tafereel der 2
vaderlijke zorgen
van Nederlands
Overheden ter
bevoordering van
Weetenschappen
en Kunsten sedert
de oprichting van dit
Gemeentebest.

-

1 niet toegekend

2 K.v.d. Palm
1784 De
verheerlijking van
Christus op den
berg

12

?

1 J.H.v.d. Palm
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2 Jac. v. Dijk
3 P. Haack (acc.)
1785 De opwekking ?
van Lazarus

?

1 J.W. Bussingh
2 J.C. Boot
3 W. Wouters (acc.)

1786 De beste
Burger

11

4

1 J.P.v. Heel
(volgens de
notulen no. 2)
2 Jac. v. Dijk
3 W. Hofdijk
(buitengew.
zilveren penning)
4 J.v. Egmond
(acc.)
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Jaar
Onderwerp
Aantal inzendingen
direct afgekeurd
Bekroonden
1787 Het Verraad
van Deventer in
1587

5

-

geen bekroning

1788 De mensch
geschikt voor de
eeuwigheid

11

5

1 L.v. Oyen

2 M.P. Elter- geb.
Woesthoven
3 G. Brender à
Brandis
(buitengew. zilveren
medaille)
4 J.v. Os (acc.)
1789 De
verhevenheid van
het Evangelie

11

5

1 J.v. Egmond

2 Th. Kaas
1790 Gods
10
goedheid zichtbaar
in het geschaapene

?

1 J.J. Vereul

2 J.M. Sobels
3 Is. v. Haastert
(buitengew. zilveren
medaille)
4 J.E. de Witte Jr.
(acc.)
1791 De nederlaag 8
van Sanherib voor
Jerusalem

5

1 Ol. Porjeere

2 Ds. J. Scharp
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1792 De
Onoverwinnelijke
Spaensche Vloot
vernield in den
jaere 1588

2

2

geen bekroning;
na verlenging van
den
termijn:

1 niet toegekend
2 Th. Kaas
1 Ds. C. van Epen

1793 De wetgeving
op Sinaï
1794 idem

5

?

2 wenschte
onbekend
te blijven
3 idem (acc.)

1795 De
2
Schadelijkheid van
het Bijgeloof en
Ongeloof

2

geen bekroning;
geen nieuwe
prijsvraag
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Jaar
Onderwerp
Aantal inzendingen
direct afgekeurd
Bekroonden
1796- Geen
prijsvraag uitge1802 schreven

1803 Daniël de
Profeet

3

3

geen bekroning;
na verlenging van den
termijn:

7

2

1 niet toegekend
2 A.C. Schenk
(dubbele zilveren
medaille)

1804 De laster

2

1

geen bekroning

De bovenstaande lijst demonstreert duidelijk den bloeitijd en de wegkwijning van
het genootschapsleven: omstreeks 1790 ligt de scheiding. Vóór dat jaar had het
bestuur doorgaans ruime keus, hetzij door aantal, hetzij door gehalte der inzendingen.
Bij enkele gevallen, die een uitzondering vormen (zooals 1783 en 1787), zal men
rekening moeten houden met den aard van het opgegeven onderwerp. In de eerste
decennia kozen de bestuurders een bonte reeks van prijsstoffen, die de moeite van
het behandelen konden loonen, ook al leende de stof zich naar onze begrippen
e

eerder voor een vertoog in proza. Maar, aangenomen dat volgens de 18 -eeuwsche
opvatting poëzie, wetenschap en wijsbegeerte bij elkaar behoorden, verdienen de
bestuurders lof voor hun streven naar variatie. Omstreeks 1790 gaat de fut eruit:
weinig inzendingen, meestal van laag gehalte, zoodat het oordeel soms luidt: wartaal,
of: volstrekt waardeloos; ongeschikte of zeer beperkte onderwerpen; ten slotte:
geldgebrek, dat niet alleen den luister, doch ook het bestaan van het genootschap
bedreigde.
Beoordeeling. De beoordeeling der inzendingen kostte veel tijd en zorg; slechts
de notulen kunnen ons over die zijde der bestuurswerkzaamheden inlichten. Het
mag bevreemdend heeten, dat zij en soortgelijke bronnen nooit gebruikt zijn om
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de literaire opvattingen der genootschappers, toegepast op concrete gevallen, te
leeren kennen.
In de maand Februari vatte de voorzitter ten overstaan van een of meer
beschermheeren de critiek op de prijsverzen samen; later herhaalde hij, soms in
dichtvorm, de hoofdzaken tijdens de algemeene vergadering.
Inhoud in de eerste plaats. Bij de critiek viel de nadruk op den inhoud; de
bestuurders stelden een soort schema samen en vergeleken dan daarmee het
ingezonden gedicht. In de antwoorden betreffende de beste opvoeding der jeugd
(1775) misten de bestuurders b.v. de volgende punten: ‘verderfelijk dobbelspel;
schandelijke kleinachting der ouderen en meesteren; ondraaglijke verwaandheid
der jongelingen op een luttel verminkte wetenschap; het onvoorzichtig vleien en te
hoog opvijzelen, waardoor de meeste kinderen door ouders en meesters grondig
bedorven worden’; de betamelijke Christelijke gematigdheid omtrent Godsbegrippen,
die de jeugd toch moet kennen. Nadat de termijn verlengd was, kwamen er enkele
meesterstukken voor den dag: ‘een riekt er naar oly en zweet’. Bij den zilveren
dichter stremde ‘het denken de weligheid van zijn dichtader’; hij was meer philosooph
dan dichter. In 1780, toen alle 28 lofdichten op het landleven afgekeurd werden, gaf
het bestuur rekenschap van zijn bezwaren tegen den inhoud. Als eerste eisch gold,
dat het landleven van huislieden en aanzienlijken ter sprake kwam; al te eenzijdig
hadden de dichters zich bepaald tot aartsvaders en andere bijbelheiligen. Van het
‘naïve’ ontbrak ieder spoor; hoe mooi was in dit opzicht Poots ‘Akkerleven’!
Enkele jaren later werd een prijsvers afgekeurd, omdat het grootendeels niet bij
den titel paste en een ‘ongevergde langwijligheid’ vertoonde: ‘de avantgarde houdt,
als 't waare, het corps de bataille buiten het gevegt’. Bij een andere prijsvraag gaven
de inzenders, volgens het bestuur, blijk van ‘zonderlinge denkbeelden nopens hunne
eigen waardij’.
Als laatste voorbeeld van critiek op den inhoud kunnen de
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overwegingen dienen, waardoor geleid de bestuurders in 1787 alle inzendingen
over ‘het verraad van Deventer in 1587’ moesten terzijde leggen. Het bestuur had
verwacht, dat het gedrag van den verrader Stanley ‘de heete dichtdrift der dingeren
naar de eerprijzen in lichterlaaie vlammen’ zou zetten. Was de beste burger (in
1786) ten hemel gevoerd, dit monster moest ter helle gedoemd worden. Wat dit
laatste betrof, waren alle verzen meesterstukken. Maar het kiesche gevoel en de
menschelijke liefde ontbraken: de Engelschen werden te eenzijdig gehoond en de
feiten, die de dichters vermeldden, druischten in tegen Hoofts Historiën. Kortom:
vers I is ‘stout maar woest’, II eindigt met een ongepasten vloek; III is opgevuld met
lasteringen: de heethoofdige dichter slaat op hol en gebruikt zoutelooze schimptaal;
de maker van vers IV toont, dat ‘zijn hart als mensch en Christen’ slecht is geplaatst;
V gaat zich te buiten aan donder en bliksem.
Zulke poëzie is geen druk waardig: zij zou gevoelige gemoederen kwetsen en
vereelte harten nog verder bederven. Of, om met den praeses Mr. Th. van Limburg
te rijmelen:
‘Niet dan met ijzing, met ontroering
Aanschouwde ons oog
't Vervloeken, 't woên, de driftvervoering,
Zoo steig'rend hoog.

Naast dergelijke harde oordeelvellingen vermelden de notulen ook een treffend
geval van beloonden ijver.
In 1793 kon de voorzitter Ds. D.A. Reguleth op de Februarivergadering meedeelen,
dat de vernieling van de Armada eindelijk naar waarde bezongen was. De dichter
had zich de vingerwijzingen van den voorzitter der vorige algem. vergadering ten
nutte gemaakt, zelfs zóó verdienstelijk, dat ‘men tevens zich verwonderde over zijne
vlugheid om de denkbeelden, door den voorzitter van de laatstgehouden algemeene
1)
vergadering in een kort dichttafreel voorgedragen op het enkel hooren

1)

Spr. bedoelt een dichterlijke rede van 353 versregels, uitgesproken door Mr. Th. van Limburg
in 1792, waarin zulk een schema temidden van allerlei gerijmel voorkomt.
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over te nemen en zich ten nutte te maken... zóó zelfs, dat méér dan één couplet
goud waardig wierd gekeurt’. Helaas, er ontbrak ‘volhoudende kragt’ en ‘tot den
laatsten regel gloeyend dichtvuur’; vandaar ditmaal een zilveren medaille. De
gelukkige bleek te zijn Thomas Kaas; hij mocht zijn gedicht op de algem. vergadering
van 1793 voorlezen, waarna Mr. Th. van Limburg hem de zilveren pil trachtte te
vergulden door hem, den Christen-bard, toe te jubelen:
‘Triumf! Rechtbraave Kaas! Wiens lied èn harte èn ooren
Diep opgetogen houdt!
Dees zilvren loovren, die om uwen schedel glooren,
Zijn even waard als 't goud.

Op den vorm: gevoelscritiek. In de critiek op den vorm speelde het subjectieve
element een belangrijke rol en leverde een nauwkeurige formuleering, als altijd,
groote moeilijkheden; vandaar geregeld terugkeerende cliché-termen als: dichtstijl,
aandrift, zangdrift, dichtvuur e.d. Ook in de genootschappen uitte zich zuivere
gevoelscritiek, tenzij men al hun officieele woordvoerders wil beschouwen als
verkoopers van opgeschroefde en aangeleerde praatjes. Daar deze laatste
veronderstelling mij onbillijk en ongegrond schijnt, zal ik hier enkele enthousiaste
genootschappers aan het woord laten over kunst, die hun lief is.
In 1776 verklaarde Ds. van Spaan, dat het met goud bekroonde gedicht ‘een der
gelukkigste voortbrengselen van den menschelijken geest’ was. ‘Welk een reeks
van de verlievendste zaaken, welk een meesterlijke dichtstijl, welk een overreedende
welspreekendheid en welk een godlijke aandrift veroveren hier als om strijd het hart
van elk, die voor de schoonheid der dichtkunst vatbaar en in haare heiligdommen
ingewijd is’. De dichter (naar later bleek: S.v.d. Waal) was den hemel nader dan de
aarde en verdiende ‘een onvergankelijke eerzuil in den tempel der Godsvrucht’.
Oordeel over anoniem werk, dat van Bilderdijk bleek te zijn. De merkwaardigste
critiek, althans historisch bezien, vermelden de notulen van 3 Febr. 1781; zonder
dit te weten
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hadden de bestuurders toen een gedicht van Bilderdijk onder handen, waarin hij
onder een motto uit Santenius de prijsvraag over ‘Kenschets onzer Voorvaderen in
de eerste tijden van dit Gemeenebest’ beantwoordde.
Eenparig hadden de critici geoordeeld, dat een dichter van den eersten rang de
maker was, ‘dat er eene zeggenskracht en versificatie in doorstraalde, die den
gemeenen trant onzer vaderlandsche dichteren verre overschreed’. Zij verwonderden
zich ‘hoe één geest zulk een aantal van ongemeene denkbeelden vormen kost,
dewijl het in verscheidene coupletten de verhevenste en uitgezochtste gedagten
natuurlijk schilderde en in één woord (zij meenden), dat de menigvuldige
schoonheden dermaate verrukten, dat het vaars geen eerprijs ontgaan konde’. De
meesten vonden in het stuk ‘eenige duisterheid, omslagtigheid en enkele gezwollen
regels’, anderen vergeleken het met een grootsch schilderij, waarin de hoofdpersoon
door het bijwerk op den achtergrond geraakte; coupures verdienden dus aanbeveling.
Als de bestuurders van K.S.G.V. geen andere beoordeeling hadden nagelaten,
zou deze voldoende zijn om eenig vertrouwen te wekken in hun overige critiek, ook
al is de motiveering daarvan onbekend.

Hetzelfde betreffende Feith. Weinig minder lof verdiende R. Feith in 1782 met zijn
prijsdicht over de aanspraak van Karel V tot Philips; alvorens zijn auteurschap
bekend was, werd zijn inzending genoemd een meesterstuk ‘vol verheven dichterlijke
fraeiheden, treffende slagen, grootschheid van vinding, zuiver en kiesch van taal,
rijk in 't beeldspraekige’. Over de persoonlijkheid van den dichter laten de bestuurders
zich niet uit: Feith bezat volmaakt, wat nog binnen het bereik der genootschappers
viel; in Bilderdijks werk hebben zij iets van het geniale gevoeld, waarvoor hun
maatstaf tekort schoot.
Een der prijsdichten van 1791 (over Sanheribs nederlaag) voerde de kunstrechters
als buiten zichzelf ondanks herstelbare feilen; een tweede deed 't beter bij voorlezing
‘naar de toon-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

148
kunst opgesneden’ dan bij rustig lezen. Geen element bleef dus buiten beschouwing,
naar hun beste kunnen hebben de heeren geschift en overwogen, maar dit vrijwaarde
hen soms niet voor onaangenaamheden, hetzij met de buitenwereld, hetzij met de
dichters.

Onaangenaamheden. In 1776 besloot het bestuur om bij de vermelding der
eereprijzen aan te kondigen, dat ‘naamlooze schimpschriften en giftige bliksemflitsen’
1)
het niet zouden vervaren .
Pijnlijker en scherper werd het conflict met den gelauwerden dichter Th. Kaas,
die den tweeden prijs had verdiend met een gedicht over de verhevenheid van het
Evangelie. Weliswaar had hij enkele aangevochten plaatsen verbeterd ‘edoch de
meeste op eene gansch ongepaste wijze vrij meesterachtig verdeedigd, terwijl over
het geheel zijne onbetaamelijke uitdrukkingen de hoogste verontwaardiging’
verdienden. Hij was dus de ‘wederlegging der Bestuurderen’ niet waardig en kreeg
verder geen antwoord. Nog erger: op de algemeene vergadering van 1789 werd hij
doodgezwegen; hij kon zijn medaille thuis afwachten. Als gunstbewijs stond men
Kaas op zijn verzoek toe, dat hij zijn penning ‘tot meerdere veiligheid’ bij den
secretaris afhaalde en ten slotte is zijn werk toch in den dichtbundel opgenomen.
Vier jaar daarna, bij een tweede bekroning, zag Kaas zich echter als ‘gelauwerd
Christen-bard’ onmatig gehuldigd tijdens de algemeene vergadering.
Buitengewone prijsvragen. Tweemaal is er een buitengewone prijsvraag
uitgeschreven in verband met heuglijke gebeurtenissen aan het Stadhouderlijke
hof. In 1789 moest het huwelijk van Prinses Frederika van Oranje met een
Brunswijkschen prins en in 1791 dat van den Erfprins met een Pruisische prinses
bezongen worden. Alleen van de laatst-

1)

Per advertentie heeft het bestuur zich in 1791 verdedigd tegen een lasterlijk gedicht en
ontkend, dat het ooit een prijsvraag over ‘Gods Rechtvaardigheid’ had uitgeschreven. Vooral
de praeses Ds. Reguleth achtte zich geblameerd.
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genoemde prijsvraag vermelden de notulen het resultaat: 17 inzendingen, geen
bekroning; van twee te laat binnengekomen gedichten verdient er een de dubbele
zilveren medaille. De maker bleek te zijn Ds. J. Scharp, een man, wiens poëzie
thans geheel vergeten is met uitzondering van het door hem berijmde gezang 123
‘Is dat, is dat mijn Koning!’
De prijsvragen en de plechtige uitreiking van het eeremetaal hebben niet alleen
voor de inzenders, maar ook voor het genootschap een bijzondere beteekenis
gehad. Zij maakten door de groote publiciteit, die er aan gegeven werd, het
genootschap alom bekend en leverden bovendien een aantrekkelijk agenda-punt
voor de jaarlijksche feestelijke samenkomsten.

Algemeene Vergaderingen.
De algemeene vergaderingen werden doorgaans in Augustus gehouden; slechts
de eerste viel in Oct. 1772. Wanneer de algemeene toestand des lands zorg baarde
of het genootschap in moeilijkheden verkeerde, bleef de feestvergadering
achterwege: dit geschiedde in 1787 en in de periode 1794-1802.
De notulen-schrijvers wijden veel aandacht aan de voorbereiding en de
handelingen der algemeene vergaderingen; meestal vermelden zij in extenso de
redevoering van den voorzitter. Alle omstandigheden werkten dan ook mee om
zulke bijeenkomsten te doen beantwoorden aan het ideaal, dat men in die dagen
voor oogen had betreffende den eeredienst der goddelijke poëzij. Allereerst: een
prachtige zaal in het Mauritshuis, ter beschikking gesteld door de regeering; verder
een hoogwelgeboren, hoogedelgestreng, hooggeleerd en weleerwaard gezelschap
van kunstliefhebbers, die ten getale van 60 of 70 verschenen om gezamenlijk af te
1)
drijven op een stroom van poëzie ; een bestuur, uit puikdichters en dichthelden
bestaande, dat reeds door zijn voorbeeld alleen de meeste proza-opwellingen als

1)

Aanwezigheid van dames blijkt niet vóór 1807; in dat jaar werd aan ieder lid toegestaan een
dame te introduceeren op de algem. verg.; zij kreeg een plaats op het balcon in de groote
zaal (van ‘Diligentia’). Omstreeks dezen tijd werd het tevens gewoonte om de alg. verg. door
muziek van een orkest op te luisteren.
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beneden peil deed inslikken; ten slotte, een vriendschappelijke maaltijd in een andere
zaal, om, zooals Ds. van Spaan eens ter aanmoediging dichtte, ‘het beklemde hart
te ontschroeven van zorg, die vaag en welvaart krenkt’.

Agenda. De eigenlijke werkzaamheden kwamen op het volgende neer: redevoering
van den praeses over den toestand van het genootschap, onderbroken door enkele
mededeelingen van den penningmeester; herdenking van de overleden
kunstbroeders; toespraak tot de bekroonde dichters, die later mochten antwoorden
en bedanken voor hun onderscheiding, prijsuitdeeling aan verdienstelijke
aankweekelingen en ten laatste rekenschap aangaande den dichtbundel, waarna
de knecht rondging om aan alle aanwezigen hun exemplaar te overhandigen. Den
overigen tijd genoot men van voordrachten, zooals het voorlezen van een bekroond
gedicht, een als hors d'oeuvre bedoeld vers van den praeses of een vrijwillige
bijdrage van een der leden; enkele malen hebben Bilderdijk en Feith verzen
gereciteerd na een voorafgaande proeve in een bestuursvergadering.
De geest, die op de algemeene vergaderingen heerschte, d.w.z. de wonderlijke
mengeling van geestdrift en opgeschroefdheid, opkammerij in eigen kring en
laatdunkendheid jegens buitenstaanders, solidariteitsbesef en maecenaten-cultus
kan het best blijken uit enkele passages, die ik in chronologische volgorde aan de
notulen zal ontleenen.
Voorbereiding. Wanneer de maand Augustus naderde, vormde zich een commissie
uit de gewone en honoraire leden om het diner te regelen. Deze stelde zich in
verbinding met een kok om voorloopig het menu en den prijs per couvert vast te
1)
stellen, Zoodra het bestuur wist op hoeveel gasten het moest rekenen , werd de
kok in de vergadering geroepen. In 1774 b.v. luidde de afspraak: aan den kok werden
gegarandeerd 75 couverts à f5:5; hij moest zorgen voor linnen, tafel-

1)

Wie bleef dineeren zonder voorafgaand bericht, betaalde den dubbelen prijs.
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zilver etc., maar bier, wijn en andere dranken vielen buiten het contract. Met den
gewonen knecht zouden extra-bedienden serveeren. In latere jaren nam de kok het
diner aan voor een ronde som, b.v. 60 couverts voor ƒ 400, bier, wijn, koffie en thee
inbegrepen. Voor iederen persoon meer mocht hij ƒ 7 rekenen.
In 1786 vermeldde het contract de bepaling, dat de kastelein (in verband met de
herdenking van den slag bij Doggersbank) ‘alles zou menageeren wat in deze dagen
aanstootelijk kan zijn’; waarin dat ‘menageeren’ bestaan heeft, blijkt verder niet.
Voor een moeilijke beslissing kwam het bestuur in 1794 te staan; met het oog op
de kritieke tijdsomstandigheden lastte het, na lange aarzeling en terwille van den
vrede in eigen kring, de algemeene vergadering af. Het verzocht den kastelein om
te bewilligen in vernietiging van het reeds aangegane contract; de man deed dit en
mocht vernemen, dat het bestuur besloot om hem ‘bij alle voorkomende
gelegendheeden boven een ander te plezieren’. Als dit gebeurd is, heeft hij toch 10
jaar moeten wachten op het eerstvolgende genootschapsdiner.
De overige maatregelen voor een algemeene vergadering moest de secretaris
grootendeels nemen. Een maand tevoren kregen alle leden een convocatie, waarop
het bestuur schriftelijk antwoord inwachtte. De bekroonden en enkele uitverkoren
aankweekelingen werden speciaal uitgenoodigd; zij konden zich alvast prepareeren
op dichterlijke tegenzangen, die hun dankbaarheid waardig vertolkten.
Overzicht van de A.V. 1773-1804. Op den dag vóór de algemeene vergadering
regelde het bestuur den geheelen gang van zaken, liet de voordragers proefstoomen
en wees de plaatsen aan het diner toe. Een commissie van ontvangst kreeg de taak
om de beschermheeren binnen te leiden. En dan kwam de groote dag voor den
Haagschen Parnas. Twaalfmaal achter elkaar viel aan Ds. van Spaan de eer ten
deel van het presidium; slechts eenmaal schijnt het tot eenig debat gekomen te zijn,
overigens stond het verloop der vergadering van tevoren vast.
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1773 Voorstel tot reorganisatie van K.S.G.V. In 1773 had Ds. I. van Nuyssenburg
uit Geertruidenberg voorstellen ingediend over de organisatie van het genootschap.
Blijkbaar hadden deze de strekking om K.S.G.V. te doen gelijken op de Leidsche
Maatschappij der Nederl. Letterkunde. De praeses wees de bedoelde
reglementswijzigingen van de hand; de stichters hadden een dichtlievend, geen
taalkundig genootschap beoogd, zoodat de uitgave van een grammatica, syntaxis
1)
en prosodie niet op zijn weg lag .
Aan het diner droeg de gouden dichter J. Le Francq van Berkhey een gedicht
voor: ‘De Ondankbaarheid afgunstig over den lof der Dankbaarheid’.
1774 Ds. van Spaan sprak een geestdriftige redevoering uit over den bloei van de
dichtkunst. ‘Genootschappen bij genootschappen leenen in zeer veele plaatsen van
ons vaderland de werkdaadige hand aan derzelver bevordering; vindingrijk vernuft,
gezond oordeel en goede smaak beschaaven dezelve hoe langer hoe meerder.
Waarlijk, Mijne Heeren!, wij behoeven het ten opzichte der Vaderlandsche dichtkunste
der gouden eeuw van Augustus voor de Latijnsche en die van Lodewijk den XIV
voor de Fransche niet gewonnen te geeven’. De spreker verschilde dus in zijn
waardeering met iemand als Le Francq van Berkhey, die in Juni 1774 eenigszins
ironisch aan de bestuurders geschreven had: ‘Wat betreft het onderscheid van
gepolijste en ongepolijste vaerzen, wie is er, die dit gewigt in eenige keure ontkent
- vooral in eene Eeuw, daar men zoo fijn de konst van polijsten oeffend, dat Apolle
te vergeefsch de weerkaatzing zijner straalen op het gladde, gepolijste spiegelglas
kan beschouwen; een eeuw, zeg ik, waarin

1)

Toch hebben de bestuurders in 1775 bepaald, dat de leden, die geen gedicht konden
samenstellen, een taalkundige verhandeling mochten inzenden. Dat dit gebeurd is, vermelden
de notulen niet. Nog in 1809 weerde men zooveel mogelijk voordrachten in proza ‘als zijnde
dit genootschap van zijn eerste oprichtinge af eene enkelde Poëtische Maatschappij geweest’.
In 1815 probeerde men den ijver der leden aan te wakkeren door proza-verhandelingen over
een poëtisch onderwerp toe te laten.
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het vast en hegt polijstwerk onzer oude en wakkre vernuften met een korst van
smeltbaar wasch en stroefpeksmeer dermaten word overgepolijst, dat het er bij
onze nazaaten met moeite weder zal worden afgeschrabt’. Zoo'n enkel tochtje ging
echter verloren in de zware atmosfeer van de Kunstkamer, waar men nog jaren lang
kasplantjes zou kweeken.
Zijn rede vervolgend constateerde Ds. van Spaan het voordeelig opgroeien der
aankweekelingen en om geen ‘pas gelenigde wonden op te krabben’ bekortte hij
de necrologie.
1)

1776 Ds. van Spaan hield een betoog over ‘De merkelijke voordeelen, welke de
gegronde kennis onzer rijke moedertaale der Vaderlandsche poëzije aanbrengt’.
De prijswinnaars betitelde hij als: flonkerende hoofdbaggen aan de eeuwiggroenende
glorikroon der hemelsche poëzije.
1777 Nadat de ‘breinrijke schedels’ der prijswinnaars ‘openlijk gelauwrierd’ waren
en de primus onder hen zijn werk had voorgelezen, riep de voorzitter uit: ‘Welk
gouden toonen! Wat hemelsch dichtvuur! Welk eene goddelijke zangdrift! Wat welige
ader! Wat wonderbaare sieraaden! Welke grootsche beelden! Waar zijn wij, geëerde
kunstbroeders? ....’
In denzelfden toonaard stond de begroeting van het buitengewone lid van
verdienste, Prof. A. van Royen, als: ‘Schitterende Hoofdbag aan de onverwelkelijke
kroon der edele poëzije, flonkerende Letterzon, onsterflijke Kunstheld’ etc.
Het volgende jaar heette de overleden beschermheer Dedel ook al schitterende
hoofdbag. De redevoeringen van Ds. van Spaan werden met den tijd steeds
overdrevener; hij legde zich toe op het bespelen van twee cithers tegelijk door
berijmde en onberijmde exclamaties, beide soorten in dezelfde bespottelijke taal,
in elkaar te doen overgaan. Waar hij maar even kon, vermeed hij het gewone
voegwoord ‘en’ ten gunste van ‘sampt’; hij ijkte een aantal vaktermen en gebruikte
zijn cliché's zoo vaak, dat ze den tegenwoordigen lezer zijner

1)

1774 grootendeels en 1775 ontbreken in de notulen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

154
woorden niets meer zeggen. Toch werden ze in K.S.G.V. au sérieux genomen,
zoodat wij ze als historisch verschijnsel niet zonder meer kunnen negeeren als
zinledig, te minder omdat elke tijd zijn staande termen heeft, waarvan de later
levende den gevoelsinhoud moeilijk kan bepalen.

1779 Volgens den praeses bloeide het genootschap in ‘onbezwalkte luister’; steeds
eendracht en onbezweken ijver; de keurigheid der verzen nam toe; het bestuur
ondervond geen moeilijkheden door ‘wreevle twistgierigheid of verdrietige
hairklooverijen’ der kunstbroeders. Men betaalde voorbeeldig goedwillig de
contributies.
De bekende dichter J.E. Voet, kort tevoren overleden, werd als volgt herdacht:
‘Geneeskunst vierde in Voet een andren Hippocraat;
De dichtkunst hoorde in hem een tweeden David zingen;
Bij 't zuchtend ledikant van veege ellendelingen
Was hij de schrik des doods, der kranken toeverlaat.
Zijn zede- en bijbeldicht verrukte elk vroom gemoeit,
Nog boeit hij 't Englendom aan zijn vergode galmen.
Hoe blij juicht Christus' kerk door zijn verheven psalmen
Het hart ten hemel in, bij voor- en tegenspoed!
Des heeft de poëzij, door dankbaarheid gedreeven,
's Mans naam in haar gewaad met blinkend goud geschreeven’.

Als feestzang over een vrij onderwerp had Ds. van Spaan dezen dag voorgedragen:
‘De schadelijkheid van het begraaven der dooden in steden en kerken’.

1780 Aanval op zwakke zustervereenigingen: ‘wij moeten het schadelijk
vermeenigvuldigen der zoogenaamde genootschappen van krukken en
breekebeenen, die ons kwansuis in alles naäpen, op het kragtigste te keer gaan’,
maar bij enkele goede dichters mag men ‘de geinsters van hunnen dichtlust niet
uitdooven’.
Kunstliefde bloeide door eensgezindheid, want ‘zij wier bedorven zielen aan de
verpestende inspraaken van den hoog-
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moed, nijd en averechtsen naijver gehoor geeven, kunnen het onder ons niet harden’.
1)

1781 Eenzelfde lofspraak op de eendracht in K.S.G.V. komt voor in de
buitengewoon lange en voor ons gevoel aanstellerige redevoering, die Ds. van
Spaan op 28 Aug. 1781 gehouden heeft; in alle opzichten mag deze een typeerend
2)
voorbeeld heeten. Vroeger heb ik reeds enkele fragmenten daaruit geciteerd ; bij
de necrologie ontzonk aan spreker het hart van ontroering. Twee maecenaten en
de secretaris Wielheesen door den dood weggerukt; verder twee dichtgrooten,
vermaard om de gouden eereprijzen op hun Seraphijnsche zangen, overleden,
waarvan de een was S. van der Waal ‘helaas, mijn boezemvriend, dat schitterend
juweel van vernuft en smaak in de fraaie letteren, die heldere noordstar van
ongeblankette godsvrucht en gedweege zachtmoedigheid’. Dan, Ds. Repelius te
Wassenaar, gestorven in zijn 37e levensjaar, ‘afgesneden in de prilste vaag des
levens’.
Wel mocht de redenaar met het ‘nagalmen’ van enkele op Vondel geïnspireerde
versregels ‘de akelige treurgordijnen’ laten zakken: welk gemoed hield zulk een
treurtooneel uit!
Maar gelukkig, de zes dooden roepen in koor uit den hemel:
‘Misgunt, al moet ge uw vrienden derven,
‘Ons toch den hemel niet!
Na een vleiende aanspraak tot de nieuwe beschermheeren kwam de toestand
van K.S.G.V. aan de orde. ‘Sprak ik hier als predikant, ik zoude naar waarheid dit
verslag met de liefelijkste en geurigste bijbelbloemen versieren kunnen en de
gesteltenis van dit genootschap met gewijde kunsttrekken ophemelen’. De
bestuurders gaven het voorbeeld in de broederlijke samenwerking; ‘onder de leden
kennen wij geene grillige dwarsdrijvers, stijfhoofdige wijsneuzen of muitzieke geesten,
die

1)

2)

De veronderstelling van J.A. Nijland in haar werk over Bellamy (I, p. 105-106) dat B. deze
verg. beeft bijgewoond vindt geen steun in de notulen. Op 1 Sept. 1781 is B. als ‘zanggenoot’
geïnstalleerd in een gewone vergadering.
bij de bespreking van de beschermheeren, p. 103-104.
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oproer kraaien en zij allen, die van buiten ons immer zonder naamen durven
aanbassen, zullen wij bestendig niet hooger achten dan tergende keffers en
gemuilbande reekels, die wij beneden onze gramschap keuren’.
Daarna richtte de spreker zich tot Bilderdijk, dien hij noemde ‘Roem onzer
hedendaagsche Nederlandsche dichteren’ en overhandigde hem de gouden medaille,
waarna de bekroonde met een vers bedankte. Later gaf Bilderdijk nog een gedicht
op wijlen schout-bij-nacht W.J. Baron Bentinck ten beste.

1782 Weer een echte Van Spaan-speech, waarna R. Feith zijn bekroonde vers en
1)
a
een dankgedicht voorlas en Bilderdijk een lijkzang op Jvr. Jul Corn. Baronesse
de Lannoy.
1783 Ds. van Spaan verklaarde huiverig geweest te zijn om voor de twaalfde maal
den voorzitterszetel in te nemen. De toestand van het genootschap mocht uitmuntend
heeten. Tot de overledenen behoorde burgemeester François van Byemont; heel
Den Haag zou spreker ‘in den baard vliegen’, als hij diens gedachtenis niet naar
verdienste bewierookte. De overledene deed veel goed in stilte: geen arbeidsman
zou thans zijn huis voorbijgaan zonder op den drempel tranen van gevoelige
erkentenis te sproeien.
De beurt was toen aan den zilveren dichter K. van der Palm; van hem verklaarde
de voorzitter, dat waar hij dichtte

1)

Ook zijn zegezang op de overwinning bij Doggersbank. Op 2 Sept. 1782 schreef N.S. van
Winter aan zijn zoon Pieter: Hebt gij 't vers van R. Feith gelezen op den slag bij Doggersbank?
6 Aug. heeft hij het in 't Haagsche dichtgenootschap gereciteerd: ‘'t is een mooy vaers en
daar zeer schoone trekken in zijn’. Gij zult verwonderd zijn, dat de heer Fagel, beschermheer
van het genootschap, de eerste is geweest, die den dichter verzocht heeft om het vers te
doen drukken; de ‘haagsche gemeent’ heeft er nu een zangwijs op gevonden en de jongens
zingen het op de straat, schoon het vers er weinig geschikt voor schijnt en te ‘gereleveert’ is.
(br. coll. Six).
Ook Prof. H.A. Schultens roemde den zegezang en spoorde zijn vriend P. van Winter N.S.zn.
aan om hem hoe eer hoe liever te koopen en te lezen. Hetzelfde geldt Feiths prijsdicht. ‘Ik
heb’, zoo schreef Schultens 8 Sept. 1782, ‘in langen tijd geene versen met zo veel plaisir en
verrukking geleesen. Uw Vader en Moeder spreeken beyde met veel eloge èn van die
gedichten èn van den Poëet zelven, die hen onlangs is komen bezoeken. Ook zijn zij zeer
content van zijne Verhandeling over 't Heldendicht’. (br. coll. Six).
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of ‘redende’ het blinkende triomfloof hem vanzelf om den breinrijken schedel wies.
Aan het diner genoten de bijna zestig aanwezigen van een proeve van het
‘gadeloos dichtvermogen’, dat huisde in den arbeider-dichter Jacob van Dijk, over
wien hierboven gesproken is; onmiddellijk na den maaltijd werd hij tot buitengewoon
lid gekozen.

1786 Daar Ds. van Spaan voor herstel van gezondheid uitstedig was, hanteerde
Mr. Th. van Limburg den voorzittershamer en de lier. Hij toonde zich in zooverre
geestverwant van zijn voorganger, dat hij dezelfde termen in hetzelfde verband
gebruikte; alleen, waar de eerwaardige Haagsche ‘Guldemond’ nog wel eens rijm
vermeed om reliëf aan zijn poëzie te verleenen, daar bezong Mr. van Limburg alles,
wat hem in den weg kwam; een origineelen trek voegde hij toe door zeer veel
beelden te ontleenen aan de plantenwereld: omstreeks 1800 leed deze dichter aan
een bloemen-pluk-obsessie.
Maar ook deze machtige had zich aanvankelijk beschroomd gevoeld: hij ‘grijpt
vol vrees en overtuiging van onmagt met beevende hand naar de geheiligde
speelstift’ om een lierzang ‘Washington’ voor te dragen. Daarna gaf hij aan de
overwinnaars in het ‘heilig renperk’ hun penningen en schoof vervolgens de zwarte
treurgordijnen open ten einde de dooden te herdenken. De aandoening
overmeesterde hem blijkbaar, toen hij den poëet Broeckhoff en diens zachtvloeiende
dichtader herdacht, den dichter, die ‘schoon reeds bejaard’, gestorven was. Het slot
stond in majeur: Lierzang op de zege bij Doggersbank.
1788 De algemeene vergadering had weinig belangstelling: 25 aanwezigen. Het
diner bleef achterwege.
De rede van Mr. van Limburg muntte uit door versiering met engelenzangen,
koorzangen, tegenzangen e.d.
1789 De vergadering stond onder leiding van Ds. D.A. Reguleth; zijn toespraak in
proza onderscheidde zich door
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soberheid en beperking. De grootste overdrijving was, dat hij Mr. van Limburg den
‘Naso onzer dagen’ noemde. Van den overleden Delfshavenschen schoolmeester
K. van der Palm verklaarde Ds. Reguleth, dat hij ‘de hoogstaangelegene van alle
onderzonnige bemoyingen, de opkweeking van het ontluikende geslacht met de
beoeffening van de schoonste aller wetenschappen, de voortreffelijke dichtkunst in
zig gelukkig vereenigde’.

1791 Het proza van Ds. Reguleth kreeg Van-Spaansche kenmerken: overdreven
nederigheid en vleierij. Hij zou, schoon met bevende vingeren, enkele zwakke tonen
uit zijn harp strijken en las voor ‘de Zegepraal der Waarheid’.
Twee overdekkende cherubs zijn aan de maatschappij ontvallen, nl. de
maecenaten Van Bleiswijk en Fagel. De laatste had verleden jaar op treffende wijze
zijn gevoel voor dichtkunst getoond door met betraande oogen te luisteren naar
sprekers gedicht: ‘Gods goedheid in den verzoeningsweg’.
Daarna verwelkomde de voorzitter de nieuwe mede-arbeiders ‘aan den
Tempelbouw’.
De gouden prijswinnaar was afwezig, zoodat de donderende krijgstoon van zijn
zegelied de zaal niet kon doen dreunen; in plaats daarvan ontlokte de zilveren
dichter Scharp schelle tonen aan zijn krijgstrompet.
1792 Mr. van Limburg hield een rede van 353 versregels, een monument van berijmd
1)
proza . Slechts één grijsaard stond op de doodenlijst, de anderen plukten nog den
levensbloesem.
1793 De rede van Mr. van Limburg werd beïnvloed door de drukkende
tijdsomstandigheden. Wat kon men verwachten van den vrijheidsboom ‘een gifboom
met eene uitheemsche muts en volkverpestend loof.... door helsche list gesierd,

1)

In 1811 nog in de schaduw gesteld door een dichterlijke rede, 530 regels groot. Spr. hoopte
toen aan de overzijde van het graf een krans te ontvangen
‘die in 's Verlossers bloed genet
Ons de Engel op den Schedel zet’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

159
die 't Hollandsch goud beloerde, voor menschlijkheid en onschuld doof’?
Eén wenk van het Alvermogen en het Fransche gevaar zou wijken! Nederland
verdient onze liefde; zijn volk is 't heerlijkste der aarde.
De dood plukte een drietal ‘veeljaarge nutte bloemen’ met witbesneeuwde kelken
van hun steel; dat trio bloeit in Eden als hemelsche Amaranthen en vervult den
heelen lusthof met geur.
Over den aankweekeling A.C. Schenk, die o.m. een gedicht ‘Aan God’ vervaardigd
had, was het bestuur zóó tevreden, dat het hem de ‘Rijmoefeningen’ van Jer. de
Decker ten geschenke gaf. De voorzitter verklaarde daarbij over den in dezen kring
hooggeschatten De Decker:
‘De grootste dichter, die Gods Zoon ooit mogt bezingen,
Daar dees op 't vloekhout zich ten prooy der woede geeft,
De Dekker, wondergroot in zijn bespiegelingen,
Voor wiens verheven zang het helgebroedzel beeft.
De Dekker, boven al wat dichter heet te roemen,
Wiens stoute en grootsche taal der eeuwen eerbied trekt,
Daar, als ons Duitschlands kroost mag zijnen Klopstock noemen
's Mans ‘Goede Vrijdag’ hier niet min bewondring wekt.
Alleen de Serafijn kan rijker toon doen hooren:
De hemel wordt alleen door hooger zang verrukt,
Waar Dekker engel is en voor het oog der Chooren
Zijn Held hem de Eerkroon zelf op 't glanzend voorhoofd drukt!

Laat ons daarom De Decker navolgen en Golgotha voor onzen Helicon kiezen; hij
is ook zwakker begonnen.

1794. In verband met de ernstige tijdsomstandigheden besloot het bestuur om met
het verzenden van de convocaties voor de algem. vergadering een week langer te
wachten dan anders. Bij meerderheid van stemmen werd daarna besloten om de
vergadering te laten doorgaan; evenwel, de aangewezen voorzitter, Ds. Reguleth,
excuseerde zich en verzette zich ook later schriftelijk tegen het plan: de vijanden
naderden en het stad-
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houderlijke hof had een goed voorbeeld gegeven door den verjaardag der prinses
niet te vieren. Ten slotte wilde niemand presideeren; na uitvoerige ‘beredekaaveling’,
deels in tegenwoordigheid van den kastelein, besloten de bestuurders ter wille van
de vriendschap en eensgezindheid de vergadering af te lasten. Zoodoende moest
de bekroonde dichter Ds. van Epen zijn medaille in een bestuursvergadering komen
halen.

1797-1803 K.S.G.V. in nood. Weinig konden de heeren toen vermoeden, dat hun
genootschap den rand van den afgrond snel naderde. In 1797 hielden zij de vijf en
twintigste jaarvergadering, waarin Mr. van Limburg tot aller ‘ongemeene stichtinge’
een gedachtenisrede op rijm voordroeg. Vervolgens hoorden zij met ‘innig genoegen
en ongemeene stichtinge’ een gedicht aan van den eenigen nog in leven zijnde der
oprichters, J. van Hoogstraten.
Kort daarna, op 8 April, crisis-vergadering, opgeluisterd door de aanwezigheid
van den beschermheer Mr. J. Slicher. De voorzitter deelde mede, dat het
genootschap ‘niet weinig van den eersten luister miste’, nadat het tot ‘een
onbeschrijflijken trap van aanzien gestegen’ was. Tot aller ‘ontzettende verwondering’
bestond het nog na vele gevoelige schokken. De ‘cadusiteit der kasse’ liet niet toe
een prijsvraag uit te schrijven. Spreker eindigde met een zegenbede voor Mr. Slicher,
die met een kort, hartelijk speechje antwoordde.
De financieele nood werd steeds beklemmender; gevolgen: salarisverlaging,
leening van ƒ 300. - à 4%, geen dichtbundel noch prijsvraag noch algemeene
vergadering, verscherpte inning der achterstallige contributie met de bijbehoorende
royeeringen. Maar wat men ook deed, in 1799 dreigde er een tekort; K.S.G.V. telde
toen nog slechts 59 leden. Het aantal vergaderingen slonk tot vier per jaar, gedichten
kwamen bijna niet meer binnen en de eeuwzang, dien Mr. van Limburg in 1801
de
voordroeg, wees op de mogelijkheid, dat bij 't jongste bazuingeschal de 18 eeuw
zich tegenover haar zusteren op K.S.G.V. zou beroemen als haar telg, die met haar
verdwenen was.
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De oude bestuurder-oprichter Van Hoogstraten hield echter op energieke wijze zijn
geesteskind in leven. Op 14 Febr. 1801 viel de beslissing over het al of niet
voortbestaan van het genootschap. De voorzitter Van Hoogstraten herinnerde er
aan, dat de andere genootschappen zich verbroederden en den ondergang van
K.S.G.V. verlangden. Dit boosaardige genoegen zouden zij niet smaken, als allen
de tanden op elkaar zetten. En zoo gebeurde het, dat toen Van Hoogstraten een
half jaar later overleed, hij wist, hoe de trouw gebleven bemanning het bijna gezonken
schip had opgekalefaterd en de nieuwe eeuw goedsmoeds instevende. Den
hernieuwden bloei van K.S.G.V. heeft Van Hoogstraten niet meer aanschouwd.
In 1802 werden de bestuursvergaderingen druk bezocht, soms door 30 leden.
De financieele toestand verbeterde en de hiaten in den toevloed der gedichten vulde
Mr. van Limburg, de onuitputtelijke, geregeld aan. Aan hem komt, naast Mr. Slicher,
de eer toe van met vaste hand zijn genootschap geleid te hebben naar den toestand,
welke een der leden inspireerde tot de regels:
‘Waar ben ik? Wordt deez' zaal gewijd
Aan U, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt?
Deez' grootsche zaal zoo prachtig!
Heeft daar èn tijd èn lot verkeert,
De Poëzij haar die vereert?
Hier zing' zij engelachtig......
Triumf! Kunstliefde stijgt in eer
Zij krijgt haar oude glorie weer’.

In het eind van 1802 bleek de herleving van K.S.G.V. aan het groote publiek uit een
nieuwe prijsvraag. Er was toen bijna ƒ 500. - in kas.

1803. Voor het eerst weer een algemeene vergadering. Na rijp beraad eindigde
men toch, op veler verzoek met een ‘vriendelijken maaltijd’. Aanwezig waren 37
leden, ongeveer de helft van het geheele aantal. Zonder te kort te doen aan de
talenten van Mr. van Limburg, die een lange berijmde
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rede met aanhef, voorzang, tusschenzang, lierzang, hooge ode aan God, tijdzang
e.d. hield, mag men het programma van deze vergadering sober, zoo niet poover
noemen, tenzij de notulen veel verzwegen hebben. Geen der inzendingen op de
prijsvraag was bekroond; van een dichtbundel had men al in jaren niet meer gerept.
1804. Het volgende jaar verdiende A.C. Schenk den dubbelen zilveren eerepenning
met zijn gedicht over den profeet Daniël. Veel werd er niet van gezegd; het was
‘een voortreffelijk meesterstuk van waare poëzij’, waarmee de bezoekers van de
algemeene vergadering konden kennis maken. Verder gebeurde er bij die
gelegenheid niets bijzonders.
Deze achteruitgang en vervlakking der algemeene vergaderingen zetten zich
voort in het geheele genootschapsleven; uitwendig bloeide K.S.G.V. weer, maar de
eigenlijke geest der dichtgenootschappen is met het heengaan der 18e eeuw
vervluchtigd. Alle symptomen wezen op een verandering der tijden; één daarvan
was het geleidelijk doodloopen tegen het eind der 18e eeuw van de uitgave der
genootschapsbundels, dus, wat K.S.G.V. aangaat, van de
1)

‘Proeven van Poëtische Mengelstoffen’ en de ‘Dichtstukken en Bekroonde
2)
Keurstoffen’ . Van den aanvang af hebben de oprichters van K.S.G.V. de bedoeling
gehad om de beste poëzie, die in hun kring zou ontstaan, aan den tijdgenoot mee
te deelen en voor het nageslacht te bewaren. Het reglement voorzag in de uitgave
van een jaarlijksche bloemlezing; de titelpagina moest het vignet dragen, daartoe
ontworpen door

1)

2)

13 dln., verder aangeduid als ‘Proeven’ I, II enz. Zij verschenen met enkele onderbrekingen
van 1773-1796.
Uitgevers: C. van Hoogeveen, Leiden, deel I-VII.
C. van Hoogeveen, P.v.d. Eyk en D. Vijgh, deel VIII-X.
P.v.d. Eyk en D. Vijgh, deel XI-XII.
J. Thierry en C. Mensing, 's-Gravenhage, deel XIII.
3 dln., elk bestaande uit 2 stukken. Zij verschenen: 1791-1794, 1797, 1799.
Uitgevers: J. Thierry en C. Mensing, 's-Gravenhage.
De later uitgegeven ‘(Nieuwe) Dichtgewijde Mengelingen’, een zwakke voortzetting van de
‘Proeven’, verschenen in 8 deelen 1803-1810 bij de uitgevers Vosmaer, Den Haag.
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den bestuurder G. Beyer. De voorstelling illustreerde de zinspreuk: in een lusthof
met bijenkorf en hengstebron, beschenen door hemelsch en aardsch licht, zit de
Poëzie met een lauwerkrans in haar hand; een van de drie welgedane engeltjes,
die zich met lezen of reciteeren vermaken, toont haar het zware boek, waaraan zijn
kunstliefde zich demonstreerde.
Alle inzendingen werden het eigendom van het genootschap; een commissie
koos uit den ‘selectus’ de gedichten, die den bundel zouden vormen, en zorgde
ervoor, dat de initialen van den dichter werden toegevoegd.
Inhoud in het algemeen. Naar den inhoud groepeerde men de gedichten tot
rubrieken. Voorop gingen de Bijbel- en zededichten, daarop volgden de klinkdichten,
mengeldichten, bijdragen van de aankweekelingen en de prijsverzen. Op den duur
werd dit principe van indeeling niet volgehouden en onderscheidde men slechts
mengeldichten, mengeldichten van aankweekelingen en prijsverzen.
Voor 't eerst was er in 1779 gebrek aan geschikte verzen, zoodat het bestuur
besloot om in plaats van deel VII van den genootschapsbundel de nagelaten
gedichten van Jacob Spex uit te geven. Het volgende jaar bevatte de selectus nog
slechts stof voor een halven bundel.
Moeilijkheden met drukkers en boekhandelaars. Niet alleen de inhoud, ook de
druk veroorzaakte aan het bestuur, dat door een commissie geholpen werd, veel
hoofdbrekens. Aanvankelijk werd het genootschap uitstekend bediend door den
1)
drukker C. van Hoogeveen; deze kreeg in 1780 zelfs een zilveren penning . Maar
in 1782 deed hij, waarschijnlijk door geldverlegenheid genoodzaakt, zijn rechten
voor ruim fl. 8000. - over aan D. Vijgh, die samenwerkte met P.v.d. Eyk.
Enkele jaren later besloot het bestuur, dat de naam van C. van Hoogeveen niet
meer zou voorkomen in den bundel van

1)

In 1778 kwam Le Francq van Berkhey ter vergadering van de bestuurders om over den
drukker, tegen wien Lij een proces voerde, een boekje open te doen; spoedig was hij
afgescheept.
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1787, daar deze zich te Koudekerk in verzekerde bewaring bevond; in 1791 is hij
‘om redenen’ geroyeerd als lid van verdienste.
1)
Van de connectie met D. Vijgh heeft K.S.G.V. weinig plezier beleefd; ten slotte
moest de justitie er aan te pas komen. De moeilijkheden begonnen in 1788, toen
in Amsterdam het ‘Poëtisch Mengelwerk’ van R. Feith uitkwam, waarin twee aan
K.S.G.V. toebehoorende gedichten, nl. ‘De Opstanding’ en ‘Het Laatste Oordeel’,
opgenomen waren. Vijgh achtte zijn rechten aangetast en trachtte die door middel
van het bestuur van K.S.G.V. te handhaven. De rechtsvervolging van den
Amsterdamschen boekhandelaar Elwe had echter geen succes; R. Feith bedankte
daarenboven als honorair lid.
Van langer adem was het conflict, dat in 1789 ontstond tusschen het bestuur en
het tweetal uitgevers; de onderbreking van de reeks ‘Proeven’ getuigt van dezen
strijd.
Wat er precies gebeurd is, blijkt niet uit de notulen: de boekhandelaars reageerden
op geen enkelen brief, totdat zij met gerechtelijke vervolging bedreigd werden. Kort
daarna verzuimden zij aan den drukker Van Karnebeek papier te leveren, zoodat
het verschijnen van de ‘Proeven’ vertraagd werd. Gevolg: scherpe brieven met
dreigementen, die geen succes hadden. Mr. van Limburg werd toen gemachtigd
den advocaat Bolland te raadplegen: de ‘insolente behandelingen’ moesten eindigen
of men zou het contract verbroken verklaren. Dit laatste gebeurde door bemiddeling
van een notaris; deze rapporteerde, dat de boekhandelaar, na den brief gelezen te
hebben, laconiek had verklaard: ‘Ik heb het gehoord en gezien’.
Door deze strubbelingen kwam de uitgave van den genootschapsbundel in handen
van de Haagsche firma Thierry en Mensing, die haar voortzette onder den titel
2)
‘Dichtstukken en Bekroonde Keurstoffen’ .

1)

Het echtpaar Van Winter-van Merken huurde in 1782 van hem een huis op het Rapenburg
te Leiden, daar het 's winters op ‘Bijdorp’ wonen bezwaarlijk werd.

2)

Ook het laatste (13 ) deel der ‘Proeven’ verscheen in 1796 bij deze firma.

e
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Bijdragen van bekende dichters. Wat den inhoud der dichtbundels aangaat, zij hier
slechts nog een tweetal opmerkingen gemaakt.
Tusschen deze bloemlezingen en die van andere genootschappen bestaat weinig
1)
verschil; slechts de bijdragen van mannen als Bellamy, Bilderdijk, Feith en Staring
hebben de aandacht getrokken van anderen dan tijdgenooten.
Dat er ook naar 18e-eeuwsche opvattingen veel kaf onder het koren school, blijkt
2)
b.v. uit een opmerking van Lucretia Wilh. van Merken: ‘Wij hebben van de week
gelachen om 't vierde deel van 't Haagsche Genoodschap, opgedragen aan drie
baronnessen, waarvan Juffrouw de Lannoy eene is en dan aan een weledelgeboren
vrouw. Met al die statie is 't sober’.
Invloed van buitenlandsche literatuur. In de tweede plaats: uit de bundels blijkt
het streven naar oorspronkelijke poëzie, zooals het bestuur dat wenschte. Slechts
ongeveer 30 gedichten zijn gekenschetst als vertalingen of bewerkingen, nl. 5 uit
het Latijn, 6 uit het Duitsch, 14 uit het Fransch en 7 uit het Engelsch. De indirecte
invloed van de buitenlandsche dichters, speciaal de Duitsche en Engelsche, blijkt
uit talrijke gedichten, die door keuze en behandeling der stof duidelijke reminiscenties

1)

2)

Bijdragen van Bellamy: Proeven VII, p. 258 (Pilatus), p. 263 (Achilles), VIII, p. 46
(Aan Iemand), p. 214 (De Liefde), IX, p. 214 (De Lente).
Bijdragen van Bilderdijk: VIII, p. 73 (prijsvers 1781), X, p. 107 (Dafnis en een meisje),
XIII, p. 142-145 (Dankgedicht na de bekroning 1781).
Bijdragen van Feith: VIII, p. 5 (Ode aan den Mensch), p. 273 (prijsvers 1782), X, p.
13 (De Vriendschap, ode), p. 132 (De Lente), p. 136 (De Nacht).
Bijdragen van Staring: X, p. 41 (De Aardbeevingen te Messina), p. 124 (Lovzang
aan God), p. 194 (Wensch naar een roemloos Leeven), XI, p. 56 (De Kracht der
Toonkunst), p. 172 ('t Onnozele Meisje, naar Cronegk), p. 175 (De Min).

Bilderdijk heeft volgens de notulen gedurende de periode van zijn honorair lidmaatschap
(Maart 1781 - Dec. 1788) zesmaal een vergadering van K.S.G.V. bijgewoond (de notulen van
1784 en 1785 ontbreken); Feith in de perioden van zijn buitengewoon en honorair lidmaatschap
(Mei 1779 - Aug. 1788) eveneens zesmaal. Staring schijnt weinig vergaderingen bezocht te
hebben (cf. Opstelten, Brieven van Staring, p. 103 e.v.).
brief aan P. van Winter N. Szn., 11 Aug. 1776 (coll. Six).
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aan b.v. Klopstock, Gessner en Young vertoonen. Vaak gaven de motto's der
ingezonden prijsverzen een aanwijzing voor een zekere belezenheid in
niet-Nederlandsche literatuur, b.v. in het werk van Rousseau en Young.
In dit opzicht kunnen dus de officieele dichtbundels niet dienen als zuivere maatstaf
1)
voor wat er in den kring van K.S.G.V. omging .
De dichtbundels vestigen tevens onze aandacht op de betrekkingen die K.S.G.V.
onderhield met de buitenwereld, speciaal met zustervereenigingen, waaraan zij als
geschenk gezonden werden.

De verhouding tot andere genootschappen
was tot omstreeks 1800 vriendschappelijk wat betreft Leiden en Rotterdam; met het
genootschapsleven in Amsterdam en Utrecht heeft K.S.G.V. zich weinig ingelaten.
Dit laatste is waarschijnlijk veroorzaakt door organisatorische en politieke factoren.
K.S.G.V. was een dichtlievend, doch geen taalkundig genootschap; Amsterdam
bezat geen zuiver dichtgenootschap van eenigen naam. In K.S.G.V. overheerschten
2)
de Oranjeklanten ; zelfs de invloed van Ds. van Spaan was gebroken, toen hij
patriottische neigingen toonde.
Utrecht. Vandaar dat K.S.G.V. nooit eenig officieel contact met ‘Dulces Ante
Omnia Musae’ gehad heeft en Bellamy's groeiende tegenzin tegen K.S.G.V. niet
alleen van literairen aard kan geweest zijn.
Amsterdam. Van dit gezichtspunt uit wordt het ook verklaarbaar, dat slechts
onbekende Amsterdammers lid zijn geweest van

1)

2)

In 1777 teekende de bibliothecaris namens het bestuur in op ‘Die Roemischen und
Hollaendischen Dichter in ihren Meisterstücken’.
Schiller wordt voor 't eerst genoemd in de notulen van 1807, toen Mr. P.R. Feith twee zijner
gedichten vertaald had. Om eenzelfde reden komt Lessings naam in 1810 voor de eerste
maal in de notulen voor. In datzelfde jaar leverde Mr. van Limburg een vrije vertaling van
Schiller's ‘Die Götter Griechenlands’.
In 1814 aanvaardde Koning Willem I het beschermheerschap, dat ook Schimmelpenninck en
Koning Lodewijk uitgeoefend hebben.
De restauratie van het Oranjehuis is door K.S.G.V. met vreugde begroet.
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K.S.G.V., terwijl de toonaangevende figuren in ‘Diligentiae Omnia’ of ‘Concordia et
Libertate’, dus iemand als Johannes Lublink, geen uitnoodiging ontvingen van het
Haagsche gezelschap.
Leiden. Van den aanvang af heeft K.S.G.V. vriendschappelijke betrekkingen
onderhouden met het Leidsche genootschap ‘Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen’,
dat omstreeks 1772 begonnen was met een psalmberijming. Kort daarna bleek, dat
op de ledenlijst van ‘Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen’ geen melding gemaakt
was van het lidmaatschap van K.S.G.V., welke kwaliteit enkele heeren tevens
bezaten. Aanstonds besloot het Haagsche bestuur om in die gevallen het
lidmaatschap van K.W.D.A.V. in zijn ledenlijst te verzwijgen.
Het contact met het Leidsche genootschap evenals dat met de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde heeft zich overigens beperkt tot uitwisseling van de officieele
publicaties.
Rotterdam. Nauwer samenwerking ontstond er met de Rotterdamsche
Maatschappij ‘Studium Scientiarum Genetrix’. De leider van dezen kring, Pieter
Leuter, werd in 1776 buitengewoon lid van verdienste van K.S.G.V. In 1781 deed
men op voorstel van Corn. van der Pot, beschermheer van St. Sc. G. en
buitengewoon lid van K.S.G.V., een stap verder door het volgende af te spreken:
de genootschappen zouden zonder kosten ‘over en weer als een ligchaam op de
wederzijdsche naamlijsten geplaatst worden’ en ter opluistering van de algemeene
1)
vergaderingen zouden twee afgevaardigden verschijnen . Ter bezegeling van het
bondgenootschap had in 1781 op de buitenplaats ‘Kraayenburg’ van Corn. van der
Pot een gecombineerde bestuursvergadering plaats, die eindigde met een diner.
Toch bleef ook hier de eer een teer punt. In 1786 berichtte de wijnhandelaar-poëet
A.H. Hagedoorn, dat hij zijn verzenbundel wilde opdragen aan de Rotterdamsche
en Haagsche genootschappen.

1)

In 1782 trad deze regeling in werking; slechts één afgevaardigde zond men over en weer.
Stud. Sc. Gen. maakte in 1798 een eind aan de verhouding. Het denkbeeld van Pieter Leuter,
praeses van Stud. Sc. Gen., om elkaars bestuursleden tot correspondeerende leden te
benoemen, vond bij K.S.G.V. geen ingang.
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Het bestuur van K.S.G.V. berichtte hem zeer gevoelig te zijn voor deze attentie, zóó
zelfs dat het hem van zijn financieele verplichtingen ontsloeg, maar - hij moest de
volgorde in de opdracht omkeeren: eerst Den Haag, dan Rotterdam.
Overige betrekkingen. Sedert 1781 zijn de bestuurders van K.S.G.V. en de
directeuren der Teeken-Academie te 's-Gravenhage eenmaal per jaar
vriendschappelijk samengekomen om te praten en te eten. In 1777 heeft het
genootschap deelgenomen in den Oeconomischen Tak, welks classis-vergaderingen
verder door den voorzitter werden bijgewoond, en een tamelijk geregelde
correspondentie is er onderhouden met het Utrechtsche genootschap ‘Volmaakter
door den Tijd’, dat in 1789 overging in ‘Vlijt is de Voedster der Wetenschappen’,
alsmede met de Amsterdamsche gezelschappen ‘Hierna Volmaakter’ en ‘Het Dichten Letterlievend Genootschap’. Voegt men bij het bovenstaande nog het feit, dat
de dichter H.J. Roullaud in 1773 aan K.S.G.V. zond de ‘Redenvoering en Feestzang’
ter gelegenheid van het zilveren feest van ‘Concordia et Libertate’, welk geschenk
de Hagenaars beantwoordden met deel I der ‘Proeven’, dan is de verhouding
tusschen K.S.G.V. en andere genootschappen, voor zoover die uit de notulen blijkt,
geteekend.
Oneenigheid. Omstreeks 1800 schijnt de vriendschapsverhouding tusschen
1)
K.S.G.V. en enkele genootschappen verbroken te zijn . De notulen vermelden ‘nijd’,
‘belagers’ e.d. Onder de ingekomen stukken van het jaar 1798 bevindt zich een
brief, door Thomas Kaas als secretaris van Studium Sc. Gen. aan K.S.G.V.
geschreven. Op hooghartige wijze bedankten de Rotterdammers voor eenig contact
met het Haagsche genootschap, dat de beginselen der vrijheid tijdens de
‘Oranje-slavernij’ had trachten te onderdrukken, o.a. door ‘onwettige remotie van
zeer vele verdienstelijke vaderlandsche dichteren, die leden van ons genootschap
waren, na de lage triumf der Pruissische huurlingen’. In den noodtoestand, waarin
het genootschap destijds verkeerde,

1)

De genootschappen, die in 1800 niet hun dank betuigd hadden voor het present-ex. van den
bundel, werden geroyeerd.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

169
bood de Agent der Nationale Opvoeding J.H. van der Palm zijn hulp aan: hij wilde
graag op de hoogte gehouden worden. De voorzitter Mr. van Limburg heeft daarna
een onderhoud met den Agent gehad en o.a. meegedeeld, dat K.S.G.V. niets kon
1)
doen voor de invoering van een algemeene spelling , daar het zich volstrekt niet
wilde ‘comprometeeren met andere genootschappen, om bijzondere reedenen’.
Dus: isolement. In Febr. 1801 luidde de praeses J. van Hoogstraten, de laatst
levende der oprichters, de noodklok: andere genootschappen verbroederen zich
zonder ons er in te kennen; hieruit blijkt, dat ze den ondergang van K.S.G.V.
wenschen. De ondergangsgedachte vervulde al eenige jaren de leiders:
En moet zij 't hoofd hier onderhaalen
Met haar verdwijnt haar glorie niet,
Die blijft door de Eeuwen heen met schitterglansen praalen,
2)
Zoo lang een enkle Belg der Dichtkunst hulde biedt .

Herstel der betrekkingen ± 1804. Het genootschap overleefde echter de crisis. Met
voldoening zullen de bestuurders in 1804 als een erkenning van dit onverhoopte
feit het voorstel van Ds. J. Scharp aangehoord hebben. Dit honoraire lid van K.S.G.V.
noodigde namens de Directeuren der Bataafsche Maatschappij van Taal- en
3)
Dichtkunde, afd. Rotterdam , de Hagenaars uit om de vriendschappelijke connecties
te herstellen en de voorge-

1)

2)
3)

In het genootschap bestond overigens wel belangstelling voor de quaestie, zooals blijkt uit
enkele verhandelingen (zie boven p. 128-129) en reeds uit het voorbericht van deel II der
‘Proeven’ (p. V e.v.) waar o.m. gezegd wordt: ‘Wij zien hoe langer hoe meêr met leedweezen
de groote en wanstaltige ongelijkvormigheid daarvan (sc. de spelling), en blijven met het
uitgestrektste verlangen naar herstelling in dit gewigtig gedeelte onzer waarlijk schoone
moederspraake reikhalzen’,
J.H. van der Palm voelde uiteraard nog iets voor den kring, waartoe zijn vader en hijzelf
behoord hadden, al was hij ook geroyeerd wegens wanbetaling.
Mr. Th. van Limburg bij de inwijding eener nieuwe Kunstkamer in Sept. 1797.
d.w.z. het vroegere ‘Studium Scientiarum Genetrix’. Dit genootschap had zich kort na 1800
met het Leidsche K.W.D.A.V. en het Amsterdamsche ‘Wij streeven naar de Volmaaktheid’
vereenigd tot de Bataafsche Maatsch. van Taalen Dichtkunde, later geheeten: ‘Hollandsche
Maatschappij van Fraaye Kunsten en Wetenschappen’.
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1)

vallen onaangenaamheden te vergeten. Dit voorstel viel in goede aarde , zoodat
de eerste schrede werd gezet op den weg naar de samensmelting met deze federatie
van genootschappen, die in 1818 haar beslag kreeg.
Deze daad is van de zijde der Hagenaars wijze tactiek geweest; zij zijn als nog
tamelijk krachtige organisatie, die zich met trots een van de oudste en voornaamste
dichtgenootschappen in den lande voelde, vrijwillig tot de groote combinatie
toegetreden.

Opleving in K.S.G.V. na 1804.
De notulen van de jaren 1805-1818 vermelden eenerzijds bloei en toenemend
aanzien, maar aan den anderen kant ook symptomen, die wijzen op de verandering
der tijden, waartegen de oude geest van K.S.G.V. weinig vermocht.
Bloei en aanzien.
Het aantal leden steeg weer tot boven de honderd, de hoeveelheid ingeleverde
verzen was bevredigend - enkele jaren omstreeks 150 - en liet keuze genoeg voor
2)
de uitgave van ettelijke genootschapsbundels . Uiteraard verbeterde de financieele
3)
positie, men kon den secretaris weer een toelage geven en de algemeene
vergaderingen aantrekkelijk maken door een diner, introductie van dames en
muzikale intermezzo's.
De gewone vergaderingen, eenmaal per maand, werden goed bezocht: vaak door
40 leden. Velen droegen vrijwillig iets bij om het programma uit te breiden; zoo
demonstreerde Ds. R.P. van de Kasteele bij toepasselijke gedichten een wespennest,
een kameleon en een salamander ‘wel geconserveert in liquor’, welke voorwerpen
van hand tot hand gingen. Mr. Th. van

1)
2)
3)

Op de feestvergaderingen verschenen weer afgevaardigden, die gratis meedineerden; de
redevoeringen, die zij ten beste wilden geven, verlangde het bestuur van tevoren in te zien.
‘Dichtgewijde Mengelingen’ en ‘Nieuwe Dichtgewijde Mengelingen’ (1803-1810); daarna
enkele bundels ‘Dichtoefeningen’.
ƒ 75. - per jaar. Sobels stelde zich in 1807 tevreden met ƒ 40. -, daar de kas opnieuw ‘in
dringende toestand’ verkeerde.
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Limburg maakte zich verdienstelijk door in een reeks voordrachten alle
Nederlandsche dichters de revue te laten passeeren. De ramp te Leiden, het bezoek
van den grijzen, ‘onnavolgbaren’ Feith, die met het oog op zijn lichamelijke zwakte
1)
verzocht te mogen zwijgen , en het herstel van de Nederlandsche onafhankelijkheid
veroorzaakten veel aandoening, die zich in poëzie uitte.
Men kreeg vertalingen uit het Duitsch, Engelsch, Fransch, Zweedsch en Friesch
2)
te hooren, benoemde en vertroetelde aankweekelingen , speciaal de jeugdige
Stansje Cleve, die waarschijnlijk aan de hand van haar vader ter vergadering
huppelde, men schreef weer prijsvragen uit en kende boekgeschenken toe,
3)
vermaakte of ergerde zich over ingekomen schimpdichten , kortom, het oude
K.S.G.V. scheen herleefd.
Dit opgewekte vereenigingsleven ging gepaarp met wassend aanzien, vooral
gecultiveerd door het aanknoopen van eervolle relaties.

Bezoek van Schimmelpenninck. In 1805 werd raadpensionaris Schimmelpenninck
benoemd tot honorair lid. Toen hij tevens de uitnoodiging tot het bijwonen van de
algemeene vergadering aanvaardde, koos men hem tot beschermheer. Inderdaad
heeft zijn tegenwoordigheid die vergadering opgeluisterd, welke gebeurtenis den
alberijmer Mr. van Limburg inspireerde tot weidsche dichtpraal.
Ten behoeve van de slachtoffers der ramp te Leiden, waartoe ook het oudste lid
van verdienste, Prof. A. Kluit, behoorde, gaf men in 1807 een lierzang uit; deze was
met andere dergelijke gedichten op de Februari-vergadering voorgedragen en met
‘aandoening, stichting en toejuichening’ aangehoord.

1)
2)
3)

In 1811 werd hij lid van verdienste.
o.m.P. van Limburg Brouwer.
b.v. in 1809: ‘Request aan de Voorzitter van de Vaarze Fabriek onder de spreuk Kunstliefde
Spaart Geen Vlijt.’, en ‘Haan de Weleerwaarde Eren Konstgeleerde Directeuren, Hen die
thans magh presidhere’.
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Lodewijk Napoleon. Intusschen had het genootschap een koninklijken maecenas
gekregen in Lodewijk Napoleon. Een deputatie onder leiding van den beschermheer
Slicher was in Juli 1806 door den koning vriendelijk ontvangen. Op de in het Fransch
uitgesproken rede van Mr. Slicher had Z.M. minzaam geantwoord: Zij hoopte over
eenigen tijd het werk der Nederlandsche dichters te kunnen lezen. Veel gelegenheid
zou de koning daartoe niet krijgen; bovendien verbood de Parijsche censor in 1811
1)
de uitgave van den dichtbundel .
De algemeene voldoening over het herstel van het Oranjehuis uitte zich natuurlijk
ook in K.S.G.V.
De December-vergadering van 1813 was enthousiast nationalistisch. Ds. R.P.
van de Kasteele opende de vergadering met een toespraak ‘op de gelukkige
ommekeer van zaaken toepasselijk’; daarna lieten de dichters geen onzeker geluid
hooren in tijdzangen als ‘De val van een wispelturige Gek’ en ‘Oranje Hersteld’.
In 1814 viel aan K.S.G.V. de hoogst mogelijke eer te beurt: Koning Willem I liet
zich het beschermheerschap welgevallen.
Koning Willem I Opperbeschermheer. Het geheele bestuur was op audiëntie geweest.
Kort daarna werd de koning uitgeroepen tot Opperbeschermheer en eerbiedig
uitgenoodigd ter algemeene vergadering. Z.M. beloofde te komen, maar drukke
ambtsbezigheden hebben de uitvoering van dat plan verhinderd. Evenmin schijnt
2)
de koning in latere jaren persoonlijk contact met K.S.G.V. gehad te hebben .

Inwendig verval ± 1815.
Ondanks deze uiterlijk gunstige omstandigheden waren de dagen van het oude
K.S.G.V. geteld. In 1815 stierf met Mr. Th. van Limburg de incarnatie van den
genootschapsgeest der 18e eeuw; met hem en Mr. Slicher,

1)
2)

In 1811 is Mr. C.F. van Maanen, President van het Hooge Keizerlijke Gerechtshof tot
beschermheer gekozen.
Toen de voorzitter tijdens de algem. vergadering van 1816 het beschermheerschap van den
koning vermeldde, onderbrak het orkest zijn rede met het spelen van ‘het bekende volkslied
Wilhelmus’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

173
die eenige maanden later overleed, verloor K.S.G.V. de oude garde. Mr. van Limburg
als praeses was een anachronisme geworden; uiteraard bleek hij onvervangbaar.
Dat de tijden veranderden toonde b.v. het mislukken van de meeste prijsvragen;
1)
er kwamen of geen of slechte gedichten in . Dichters van eenigen naam, zelfs in
hun eigen dagen, ontbraken nagenoeg geheel onder de leden; misschien moet
2)
hierbij uitgezonderd worden het zeer ijverige lid A.C. Schenk , de protégé van
Johannes Lublink. Het peil van de dichtbundels zakte voortdurend; bovendien
stagneerde de uitgave af en toe door geldgebrek, want na 1815 daalde het aantal
leden weer onder de honderd. Men miste de stuwkracht en de geestdrift van mannen
als Ds. van Spaan en Mr. van Limburg; de notulen schrompelen in tot dorre
opsommingen van zeer onbelangrijke feiten.

Diepere oorzaken. De diepere oorzaak van dit doodgetij, die reeds jaren lang
onzichtbaar gewerkt had, was gelegen in het feit, dat de werkzaamheid der
dichtgenootschappen alle mogelijkheden had uitgeput. Werkelijke dichtkunst
behoefde een anderen voedingsbodem en een frisschere atmosfeer dan de
kunstkamers op den duur vermochten te geven. De poëzie moest van haar eentonige
abstracties en moralistische cliché-onderwerpen, van àl te gemakkelijk oplaaiend
enthousiasme en dikwijls sponzige of vage religiositeit terug naar haar vroeger
contact met het werkelijke leven, zoowel het geestelijke als het stoffelijke, en naar
3)
de persoonlijke uitbeelding daarvan .
Iets van den veranderenden koers komt, wat K.S.G.V. betreft,

1)

2)
3)

Na een hiaat van 15 jaren werd in 1809 een gouden medaille toegekend voor een ‘Lof der
Welsprekendheid’, gemaakt door Ds. A. Simons. Tevens kreeg een ander een zilveren
penning; dit gebeurde nog eens in 1813. Andere bekroningen vielen niet voor in de periode
1804-1818.
Hij las vaak vertaalde fragmenten uit Young's werk voor, b.v. zijn hooggeprezen berijming
der Nightthoughts.
Tot welk gehalte poëzie men in 1816 vervallen was, blijkt b.v. uit den titel van een in dat jaar
voorgelezen gedicht: ‘Het St. Nicolaasgeschenk van een vader van een hoogzwangere
dochter, na veele teleurstellingen na een mannelijk zaad’.
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uit in den overgang van plaatselijk dichtgenootschap naar afdeeling van een
algemeene maatschappij van kunsten en wetenschappen: de term ‘dichtgenootschap’
was een anachronisme geworden.

Fusie met de Holl. Mij. van Fraaye Kunsten en Wetenschappen 1818.
De opneming van K.S.G.V. in de Hollandsche Maatschappij van Fraaye Kunsten
en Wetenschappen verliep zonder moeilijkheden. In Maart 1818 deed de
1)
Rotterdamsche afdeeling, de oude vriendin van K.S.G.V., het voorstel . Zes weken
later besloot de Haagsche kring met eenparige stemmen om het bestuur volledige
volmacht te geven ten einde de noodige stappen te doen. Nadat de concept-wetten
wederzijds goedgekeurd waren, trad op 7 Sept. 1818 het Haagsche Genootschap
toe tot de combinatie. Het behield zijn vroegere inwendige organisatie, maar zou
niet langer aparte prijsvragen uitschrijven noch een eigen dichtbundel uitgeven.
Eenige weken later verwelkomde de praeses Mr. M.C. van Hall officieel het nieuwe
lid der Hollandsche Maatschappij van Fraaye Kunsten en Wetenschappen en
formuleerde daarmee het doodsbericht van het laatst overgebleven, aanzienlijkste
18e-eeuwsche dichtgenootschap. En bijna symbolisch was de handeling van den
secretaris J.M. Sobels, wiens notulen een aanzienlijk deel van de bouwstoffen voor
mijn verhaal geleverd hebben: in Febr. 1819 vroeg hij ontslag na 31 dienstjaren. Hij
ontving als blijk van waardeering een zilveren medaille, de laatste, welke het
genootschap heeft toegekend, voorzien van het oude vignet.

Blijvende verdiensten van genootschappen als K.S.G.V.
De blijvende verdiensten van dichtgenootschappen als K.S.G.V. zijn van anderen
aard dan degene, waarmee de leden zichzelf

1)

H. Tollens was van beide genootschappen lid - van K.S.G.V. lid van verdienste - en heeft de
fusie bevorderd. Voor de Hagenaars hield hij in April 1818 een voordracht over de romance
bij onderscheidene volken.
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en elkaar vleiden. De genootschappen hebben in stilte maar welbewust de
algemeene literaire ontwikkeling in breeden kring bevorderd door het besef levendig
te houden, dat een roemrucht literair verleden slechts tot eigen schade door de
Nederlanders verwaarloosd wordt.
Bij de inwijding van een nieuwe Kunstkamer in 1797 heeft Mr. van Limburg,
vooruitgrijpend op den gedachtengang, waarin later Potgieter het heil voor de
Nederlandsche letterkunde zag, den raad gegeven: let op de groote voorgangers,
wier portretten op u neerzien:
‘De groote Vondel doet een Milton hier vergeeten,
Terwijl de stijl van Hooft de kracht van 't Neerduitsch maalt,
Cats eeuwig groot, hoeveel waanwijsheid meent te weeten
Hier met ons, hand aan hand, door Zorgvliets dreeven dwaalt,
Waar Poot en Smits voor ons in rollende gezangen,
De Dekker en Antonides vervangen,
En Spiegel met Oudaen, thans de ooren min gewoon,
Hun schatten voor ons openspreien;
De Branden, Vollenhove, elk even rijk en schoon
Van taal, ons door hun Letterbeemden leien!
Waar Rotgans, Zeeuws, Bruin, Willinks, Westerbaan
Met Huigens door verscheidenheid van toonen
De opmerkende aandacht tot zich troonen,
Van Merken met de Bosch ons wijst de gloriebaan!’ ...

Deze beschouwing werd in de meeste genootschappen gehuldigd; evenzoo paste
K.S.G.V. met zijn belangstelling voor de buitenlandsche letterkunde in de strooming,
die ook van deze zijde een vernieuwing verwachtte van de Nederlandsche literatuur.
Voor de doorwerking van beide factoren was kunstliefde noodig, die geen vlijt
spaarde, en deze intense toewijding aan de letterkunde heeft het Haagsche
dichtgenootschap voldoende getoond om met eere genoemd te kunnen worden
onder de vereenigingen, die het ideaal van groote woordkunst hebben levendig
e

e

gehouden en doorgegeven van de 18 naar de 19 eeuw.
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III Bellamy en Kunstliefde spaart geen vlijt
(Vier brieven van Bellamy aan den secretaris van het Haagsche genootschap,
1783-1784).
Over Bellamy's verhouding tot K.S.G.V. wordt uiteraard uitvoerige gesproken in de
dissertatie van J. Hoeksma ‘Jacobus Bellamy’ (1903) p. 34 e.v. en in de zeer
uitgebreide studie van Dr. J. Aleida Nijland ‘Leven en Werken van Jacobus Bellamy’
(1917, uitgeg. vanwege de Mij. der Nederl. Lett. te Leiden) passim.
Vermoedelijk is voor geen van beide werken het archief van K.S.G.V. gebruikt;
anders zouden zeker de vier typische brieven van Bellamy, waarvan ik er drie
hieronder publiceer, door de schrijvers genoemd zijn.
Bovendien kunnen verscheidene bijzonderheden van ondergeschikt belang òf
aangevuld òf gerectificeerd worden uit de notulen en de ingekomen stukken.
In het werk van Dr. Nijland is een aanteekening gewijd aan K.S.G.V. (deel II, p.
LIX, no. 18) die begint met te verwijzen naar J. Hoeksma. De rang-indeeling van de
leden is niet volledig, daar de beschermheeren of buitengewone honoraire leden
ontbreken, die den eersten rang vormden. Niet tegelijk met, doch ruim 4 maanden
later (29 Mei) dan Bellamy, werd P.Ph.J. Ondaatje aankweekeling. Bellamy's
tweeling-broeder was Isaäc van Haastert uit Delft.
Wat Bellamy aangaat leiden de notulen tot de volgende aanteekeningen bij de
studie van Dr. Nijland; haar pagineering gaat tusschen haakjes vooraf.
(I, p. 30) De eerste maal, najaar 1778, ontvingen de bestuurders van Bellamy
5 gedichten, nl. ‘Kersfeest’ ‘Pilatus’ ‘Eneas tot de overgebleevene Trojaanen’,
‘Achilles’, ‘Aan de Zanggodinnen’.
(I, p. 58-59 en 73) De in Dec. 1780 gezonden gedichten

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

177
‘Jacobs Klagt aan Rachel’ en ‘Kain’ bewijzen zijn ‘ongemeene vorderingen’:
B. wordt buitengewoon lid.
(I, p. 97-98) Eind Febr. 1781 ontving de secretaris van B. drie gedichten,
waaronder de rijmlooze ‘Gevlugte Vreugde’ en ‘Gevonden Vreugde’.
Eind April zond B. twee verbeterde gedichten terug en voegde er zes
puntdichten bij, nl. ‘Aan Fillis’, ‘Wijsgeerig Antwoord’, ‘Aan Iemand’, ‘Oront’,
‘Johan’ en ‘de Schuilplaats’.
De puntdichten werden goedgekeurd.
In Juni 1781 stuurde B. ‘De Lente’ en ‘Klinkdicht’; het laatste werd afgekeurd,
het eerste beschaafd en verbeterd. In Febr. 1782 noemen de notulen pas het
gedicht ‘De Liefde’, dat B. tegelijk met vier versjes van C.v.d. Polder inzond.
(I, p. 106, 163 e.v.) B's luimige brief aan de bestuurders, waarvan Dr. N. blijkbaar
slechts een afschrift zag, bevindt zich in het archief van K.S.G.V.; hij is
gedateerd: Vlissingen 1782, 1, 5 (dus 5 Januari). ‘Kort daarop’ d.w.z. kort na
7 Sept. 1781, moet dus opgevat worden als 4 maanden later. Deze brief, waarbij
het gedicht ‘De Liefde’ gevoegd was, kwam volgens de notulen pas op 23 Febr.
1782 in behandeling. De vraag van Dr. N., of het wellicht in de algem. verg.
van 1781 ter tafel was gebracht, moet om verschillende redenen ontkennend
worden beantwoord. B. heeft die alg. verg. niet bezocht (zooals Dr. N. op pag.
106 veronderstelt); op de algem. verg. werden slechts goedgekeurde gedichten
voorgedragen; B. laat duidelijk blijken, dat hij thans zijn (verplichte) gedicht
voor het eerst inzendt. Eind Febr.-begin Maart ontving B. de aanmerkingen
der bestuurders, welke hij uitvoerig weerlegde (Dr. N., a.h.w. I, p. 164-166);
vergezeld van een kort briefje, gedateerd 2 April 1782, verzond hij zijn
tegenbedenkingen naar Den Haag.
De ongegrondheid van Hoeksma's veronderstelling (p. 39),
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dat het onderwerp den heeren misschien te weinig stichtelijk was, blijkt uit de
punten, die B. zich verdedigend bespreekt: zij betreffen louter de formuleering.
(I, p. 318-320) B's gedicht ‘Aan mijnen Vriend, den Heere B’ (1783) is inderdaad
gericht tot Ds. Broërius Broes. B. in zijn brief van 7 Maart 1783 en de notulen
duiden het aan als: ‘Aan den Heere B.B.’

Het archief van K.S.G.V. bevat vijf brieven van Bellamy. Zij zijn gedateerd 5 Januari
1782, 7 Mrt. 1783, 6 Mrt. 1784, 26 April 1784 en 4 Mei 1784. De eerste is
gepubliceerd in het werk van Dr. N. (I, p. 106-107) naar een afschrift van Bellamy
zelf, de overige vier bleven tot dusver onbekend.
De brief van 7 Mrt. 1783 herinnert den secretaris van K.S.G.V. aan ‘de gevlugte
en gevonden vreugde’ en aan ‘de Lente’. B. zag deze verzen graag gedrukt. ‘Kain’
zal hij geheel veranderen en dan opnieuw bij het genootschap inzenden. De dichter
belooft een exemplaar van zijn Zelandus-zangen, als ze compleet zijn.
Veel belangrijker zijn de brieven van 1784, zoowel om den inhoud als om den
toon. Ze laten ons den afstand zien, die B. van de dichtgenootschappen scheidde
en beschrijven zijn afscheid van K.S.G.V. Weinig gegevens toonen zoo duidelijk de
verandering, die bij B. plaats greep omstreeks 1784, als deze los geschreven brieven
aan dichtvrienden, die hem niet meer begrepen, maar voor wie hij sympathie bleef
gevoelen. B. voelt zich vrij van regels en tradities, welke zijn vroegere leermeesters
nog in eere houden; dat verschil formuleert hij duidelijk onder den schijn van een
grapje te maken.
B. is niet kwaad weggeloopen uit K.S.G.V.; hij voelde zich niet ‘vreeselijk beleedigd’
(Hoeksma p. 42) en wie ‘woedend’ is (Dr. N., a.h.w. II, p. 42) schrijft niet een
correcten, uitvoerigen brief als Bellamy deed op 4 Mei 1784. B. is wel eenigszins
geraakt geweest, doordat de Hagenaars niet zijn ‘manier’ naast die van R. Feith
konden waardeeren;
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vandaar zijn onafhankelijke toon; echter, van het genootschap als zoodanig of de
prestaties der leden zegt B. niets onvriendelijks of spottends. De eerlijkheid van den
geheelen brief is in overeenstemming met de hartelijke groeten aan alle heeren:
het is een afscheid om zakelijke redenen zonder rancune geworden. B. die
herhaaldelijk K.S.G.V. gezocht had, heeft, naar wij thans weten, op sympathieke
wijze afscheid genomen.
1)
Hier volgen de drie bedoelde brieven .
Brief van Bellamy aan H.v.d. Burgh, secretaris van K.S.G.V. 6 Maart 1784 (geen
localiseering)
Mijn Heer!
Daar kom ik - niet met zestig - maar met honderd vaarzen! Zulk een mildheid
moest vergolden worden met de vrijheid om in geen twee jaaren iets te zenden.
Wel ja, mijn Heer! ik ben zoo schriklijk mild, dat ik bijna de helft meer geve dan van
mij geëischt wordt.
2)
Het is een jaar of vier geleden, dat ik het nevensgaande stuk gemaakt heb; het
kwam mij onlangs in handen. Na ik het gelezen had, scheen het mij toe, dat er nog
al wat goeds in was. Ik zal het beschaven en zenden het naar den Haag! dagt ik,
en deze gedagte voer ik heden uit.
In het derde couplet: de 5 en 6 regel sluiten:
list
hitst

Welk een tollerantie! Ja, ik weet wel, ik zal mogelijk een ketter zijn! Maar - met verlof
van alle heeren voorstanders en liefhebbers van het rijm - ik breek mijn hoofd weinig
met deze oude tante! Zij is somtijds grillig genoeg om onze schoonste Ideën aan
heur grilligheid op te offeren - en zou ik dan geen moeds genoeg hebben om haar
nietsbeduidend klink tink aan een goede gedagte op te offeren? - Waarlijk, mijn
Heer! willen we regt patriottisch zijn, dan moeten wij het rijm, zoo wel als de militaire
Jurisdictie binnen zijne paalen brengen. Zoo dat ik maar zeggen wil dat,

1)
2)

Leesteekens en hoofdletters heb ik hier en daar gewijzigd c.q. aangebracht. B. plaatst vaak
streepjes tusschen zinsdeelen.
‘Aan God’ zooals duidelijk uit het vervolg blijkt. Afgedrukt in het werk van Dr. J.A. Nijland I.
p. 71-73. Haar veronderstelling (p. 71 noot) is dus juist.
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De ondergeschrevene, op zijne dichterlijke
opregtheid verzekerd, dat hij, met een
gerust geweten voor de Dichtkunst - en
niet om het rijm te hoonen - geschreven
heeft: list, hitst.
En indien men oordeelen mogt het rijm
beledigt te hebben, is hij bereid om in
het eerste verjaardigt, dat hij opstellen
zal, volkomen reparatie van eer bezorgen
1)
zal - dewijl deze stukken meestal van den
invloed van het rijm afhangen; zij
zijn haare vrije heerlijkheden. Anders!
mijne pen is gereed om met een
rijmlooze satyre eenen oorlog te openen,
die, met de grootste activiteit zal
gevoerd worden - zonder voorbeeld.
De Dichter.

Nog iets over de twee eerste coupletten, liever zeg ik Divisies. De gelederen der
twee eerste Divisies staan niet goed gerigt; de gelederen der overige Divisies staan,
volgens mijn plan, goed. Indien bij het openen van den veldtogt mijn Bataillon in de
Armee des Genootschaps mogt ingerukt worden, dan verzoek ik, dat men de
gelederen der twee eerste Divisies regele naar de gelederen der andere. Misstanden
van dezen aart, schoon ze in cas van bataille weinig doen, zijn toch onaangenaam
voor het oog van een krijgsman.
Laatst in mijn papieren zoekende vind ik Jacob aan Rachel. Dit stuk is ook in het
genootschap; maar ik bid, dat dit stuk voor eeuwig onder de invaliden moge geplaatst
worden. Nu, deze bede is zeker onnoodig; want de heeren gedeputeerden zullen
niets toebrengen om de dichterlijke Armee belagchlijk te maken.
Onder de ligte cavallerie zouden mijn gevlugte en gevonden vreugde, dunkt mij,
goed kunnen geplaatst worden. Nu geen woord meer! Ik verzoek mijn hartelijke
groete aan alle de Heeren en wees gij ook hartelijk van mij gegroet!
Mijn Heer
Uw Dienaar
den 6en Maart
Bellami
1784

1)

Anakolouth letterlijk overgenomen.
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Enkele bestuurders zullen wel bedenkelijk gekeken hebben na de aankondiging
van een stormloop op één der heilige huisjes: het rijm. Kon dit alles als grapje er
nog mee door, bonter maakte B. het in zijn volgenden brief, waarin hij - in ernst het rijm als een fout in zijn gedicht ‘Kaïn’ aanduidt en gevaarlijk politiek terrein nadert.
Die brief van Bellamy aan H.v.d. Burgh, secretaris van K.S.G.V., d.d. 26 April
1784, luidt:
Mijn Heer!
Eenige vraagen zullen den inhoud van dezen brief maaken. Welaan! om maar ter
zake te komen:
Het genootschap heeft nog twee stukjes van mij, de gevlugte en gevonden
vreugde: het genootschap zal, denk ik, geen gebruik van deze stukjes maken;
vooreerst, omdat het rijmlooze vaarzen zijn, ten tweeden, omdat de stof niet zeer
intresseert. Volgens deze vooronderstelling zou ik verzoeken - gelijk ik verzoeke bij
dezen - dat de Heeren Bestuurderen mij vrijheid geven om van deze stukjes gebruik
te maken zooals ik dit zal goedvinden; met andere woorden: dat Heeren
Bestuurderen deze stukjes niet langer aanmerken als behoorende onder de poëtische
1)
invaliden des genootschaps !
Van deze ampele voorstelling zal ik een soort van een geest vervaardigen, waarin
men met één opslag mijn geheel verzoek zal kunnen overzien. In dit geval wil ik
niet minder zijn dan - een zeker vertoogschrijver - of - onzen geliefden Stadhouder.
Welaan!
De Geest
van het verzoek van Bellami.
De schrijver verzoekt van Heeren Bestuurderen
van het Haagsche genootschap zijne twee
stukjes terug: de gevlugte en gevonden vreugde.

Einde van de Geest
van het verzoek van Bellami.

1)

cf. Dr. J.A. Nijland, a.h.w. II, p. 41. Dit verzoek geschiedde dus niet tegelijk met het inzenden
van ‘Aan God’. B's vraag is te nederig en vol prikjes; dit verklaart het stroeve antwoord van
den secretaris op 3 Mei (a.h.w. II, p. 42).
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Deze geest heeft dit boven andere geesten vooruit, dat men hem in een minuut van
buiten kan leeren en op deze wijs gemeen maken. Hij behoeft niet gedrukt en
vervolgens gratis uitgedeeld te worden. De schrijver heeft de noodige finanties niet
om zijn geesten zoo zonder eenig bezwaar te laaten omwandelen; mijn geest brengt
ook niets mede.
Nog iets: het genootschap heeft voor lange tijden eens een Kaïn van mij
ontvangen! Deze Kaïn bevalt mij maar in het geheel niet! Daar zijn - het zij met alle
nedrigheid gezegd! - er zijn goede dingen in. Mogelijk heb ik gelukkig geweest in
die.... fragmenten van hartstogten, als ik het zoo noemen mag, die in den
wanhoopenden Kaïn voorkomen. Maar! - het rijmt! en dit is in dit stuk doodelijk! Ik
zal de voorbeelden niet opgeven, de Heeren zullen ze ook gezien hebben.
Aangaande dezen Kaïn nu! - als ik eens een goede luim heb zal ik hem eens
veranderen en dan aan het genootschap zenden. Dus: deze Kaïn deugt niet!
Of ik ooit iets geschreven heb over Jacob aan Rachel, weet ik niet; maar dat ik
er wel over gedagt heb weet ik. Dat aan dezen Jacob aan Rachel in eeuwigheid
niet gedagt worde is mijn allervriendelijkst verzoek. Daar is geen manier in. De
teekening is naar! Met één woord: deze Jacob aan Rachel deugt niet!
Heb ik nu nog iets te vraagen? Laat mij eens zien! Ik heb zoo een vreeslijke pijn
in mijn hoofd, mijn keel en vervolgens in al mijn leden, dat ik geloof, dat mijn ziel
niet te huis is. Wel ja! zoo doen wij immers ook? als er getimmerd, gemetseld of
schoongemaakt wordt, dan gaan we uit, naar de buitenplaats of bij onze goede
vrienden. Dit kon mijn ziel nu ook zoo verkiezen.
Ja! of ik nog iets te vraagen had?
Gij hebt mijn vaars aan God ontvangen, mijn Heer? .... zoo! Op de voorgestelde
vragen wagt ik eerlang een gunstig antwoord, mijn Heer! .... eerlang! Gij zult mij
verpligten.
Groet alle de Heeren!
Mijn Heer!
Ik ben uw Dienaar Bellami
den 26 April 1784.
Opmerkelijk voor de goedmoedige verhouding tusschen den schrijver en zijn
dichtvrienden, die hij af en toe even ertusschen
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neemt, is de klacht over zijn zwakke gezondheid. Deze passage ontneemt aan den
brief elken zweem van opzettelijke hatelijkheid. Een week later schreef V.d. Burgh
het door Dr. N. gepubliceerde (II, p. 42) vormelijke antwoord en dan volgt per
1)
omgaande de laatste brief van Bellamy aan H.v.d. Burgh, secretaris van K.S.G.V.,
d.d. 4 Mei 1784.
Mijn Heer!
Ik bedank den Heeren Bestuurderen voor de vrijheid om met mijn stukjes naar
welgevallen te handelen.
Hoe verre mijn dichtstuk aan God beneden dat van den Heer Feith is, weet ik
niet; ik heb het maar ééns gelezen; maar dit weet ik, dat mijn dichtstuk in een geheel
andere manier is. Wanneer men op een trotsch rijtuig, met moedige hengsten, langs
eenen breeden weg voordrijd, is het geheel anders, dan wanneer men door een
lommerig laantje zagtkens voordwandeld: de rijder en de wandelaar komen op
dezelfde plaats, schoon op verschillende wijzen.
Wanneer men op deze wijze mijn dichtstuk beschouwd en beoordeeld zal het men noeme dit pedanterie of wat men wil - dan zal mijn dichtstuk zijne verdiensten
hebben.
Mogelijk behoord het onverstaanbaare - de !...!!... etc. tot de ode. Hier is weinig
van in mijn dichtstuk, doch ik heb het ook geen ode genoemd.
Maar zagt! Mogelijk zullen de Heeren denken, dat deze redeneering zooveel wil
zeggen als: ik bid u, plaats het stuk toch maar! Neen! mijn Heer! de ziel van Bellami
en dit gebed kunnen niet wel zamen komen!
Plaats het niet, mijn Heeren! Van nu aan ben ik meester om met dit stuk te
handelen, zoo als ik het zal goedvinden.
Het valt mij moeilijk, mijn Heer, om jaarlijks vaarzen te leveren aan het
genootschap; boeten te betalen, dit is mij juist ook niet zeer gemakkelijk, dus zoude
ik verzoeken, mij niet

1)

Hij bedankte dus een maand eerder dan b.v. Te Winkel meedeelt (Ontw. gang VI, p. 96).
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langer als lid van het genootschap aan te merken. Ik verzoek mijn hartelijke groete
aan alle de Heeren!
Mijn Heer!
Uw Dienaar
den 4 Meij
Bellami
1784
Zoo verliet de ex-patiënt, althans ex-verpleegde, het poëtische gasthuis, waar hij
gemeend had een Muzentempel te betreden.
Amsterdam
H.A. HÖWELER
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Vroege Nederlandsche letteren
I. Renout van Montalbaen
In 1906 heeft Roethe een te Güns gevonden fragment van den Renout van
1)
Montalbaen in een oostelijk dialect gepubliceerd . Het belang van dit fragment is
gelegen in het ongekend groot aantal onzuivere rijmen, meer dan een derde van
het geheel, die een afschrijver op onbeholpen wijze (meestal door toevoegsels
zonder beteekenis) heeft zoeken weg te werken.
Het lijdt geen twijfel dat dit oostelijk fragment deel uitmaakt van dezelfde bewerking,
die ook aan de door Matthes uitgegeven, naar het mij voorkomt West-Vlaamsche,
fragmenten ten grondslag ligt. Sprekende bewijzen daarvoor zijn het veelvuldig
gebruik van het ongewone epitheton namecont, het zéér drukke van fier, het telkens
aanroepen van de heiligen St. J(oh)an en St. Amand, de uitroepen sem mijn leven
en also geve mi God pardoen als herhaaldelijk gebruikte stoplappen, de stereotype
aanhef doe sprac, de vele regels die met ja ic en neen ic beginnen, het telkens
terugkeerende rijm ghemeynlike-Vrancrike. Bovendien de stijl, de stugge,
opsommende verteltrant, al is deze in het Günser fragment veel strenger
volgehouden.
Maar de rijmen! Matthes telde op 2000 regels 16 onzuivere paren, dat is dus nog
geen 2 percent. De eenige verklaring is, dat ook in dezen tekst de assonnances in
overgroote meerderheid zijn weggewerkt, alleen op een minder primitieve manier.
Inderdaad gelukt het, bij eenig zoeken, een aantal voorbeelden daarvan te vinden.
Een paar maal heeft het volksboek De vier Heemskinderen de oude onzuivere rijmen
bewaard:
r. 19 ‘Ganc wech’, seitsi, ‘portenare,
Datti God onse here beware!
Ende nem dese iiij. hobande.

1)

Zeitschr. für deutsches Altertum, 48, 129.
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Voor de nietszeggende regel 20 heeft Vb., rythmisch en assonneerend:
Gaet haestelike totten vier heeren.
r. 105 Doe stont up die scone vrouwe,
Die hovesch was ende getrouwe,
Ver Aye was soe genant,
I. scale nam soe te hant.

Schrap de stoplap 106-107 en lees achter 108: van goude (het woord in Vb.).
r. 157 Ic ben dongevallichste man,
Die ie ziele of lijf gewan
Ende gi dongevallichste wijf,
Die noit ontfinc ziele of lijf.

Lees 158, met Vb.:
Die noit op [der?] aerden quam.
r. 402 Huge d'Avernaes sprac te desen:
‘Dese raet moete vermalediet wesen’.

Lees (403 met Vb.; 402 naar den stijl):
Doe sprac heer Huge d'Avernaes:
‘Vermalediet sij dese raet.’

In andere gevallen zijn stoplappen, vreemde constructies, ongelukkige woordenkeus
een aanwijzing, die echter wegens het groote aantal mogelijkheden lang niet altijd
tot een reconstructie leidt:
r. 961 Haer outste kint heeft si genomen
Bider hant, ende es comen
Vor Renoude met genint.
Wel saen kussise dat kint
965 Vor Renoude den wigant,
Daerna sprac soe tehant:
‘Adelaert’, seit soe, ‘sone mijn enz.

Let op de drie herhalingen: kint, vor Renoude en sprac soe - seit soe. Lees (meer
in overeenstemming met het Volksboek) in plaats van 963-966:
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Vor Renoude den wigant
1)
Ende kussedet met genint .
r. 996 ‘Ic bringene te Montalbaen,
Biden here, die mi gheboet,
Of ic bliver omme doet’.
Die vrouwe was edele ende goet
Ende neech den grave op sinen voet
Ende dankes hem omoedelike.

Biden here die mi geboot, is geen uitroep die het Günser fragment kent, trouwens
van jongeren stijl, r. 999 is nietszeggend, grave is zeer ongewoon voor Renout.
Lees (meer in overeenstemming met het Volksboek):
‘Ic bringene te Montalbaen
Of ic bliver omme doet’.
Die vrouwe neech op (?) sinen voet
Ende dankes hem omoedelike.

Hier is dan een oo-oe-rijm door den omwerker als onzuiver gevoeld; voor een
Brabantsch dichter hoeft het dat niet geweest te zijn.
r. 1140 Ongedeelt ware dese camp
[Want, bi Gode van Nasarene!]
Inne ben hier maer ollene,
Ende gi sijt hier met riddren vele,
[Het mochte met mi gaen uten spele,]
1145 Wildensi mi al gader slaen,
Hoe mochtic met den live ontgaen?

Schrap 1141 (stoplap) en 1144 (te veel, 1145 is reeds met 1146 verbonden, in strijd
met een eenvoudigen stijl). Het Volksboek heeft deze twee regels niet.
r. 1755 Si worpen inwart gewaerlike
Menegen overgroeten steen,
Dat nes logene negeen.
Oec scoten si sere udewart
[Dat segic u bi mire vart]
1760 Menich quareel groot ende scarp,
[Die i. scoet, dander warp.]

1)

Verg. Günser fragm. r. 173-174 de assonnance: anden-winde.
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1)

Schrap 1759 en 1761 . Ook r. 1757 is slechts een stoplap voor een rijmverbetering,
die niet zoo makkelijk is ongedaan te maken.
Ik beperk mij tot deze voorbeelden, en omdat ik niet meer ruimte mag vergen, en
2)
omdat reconstructie van den Renout niet mijn doel is . Maar wel wil ik er nog op
wijzen, dat eenige fouten die Hoffmann von Fallersleben aan den dichter van den
Renout verwijt en die ook wel algemeen erkend worden: ‘Hij is verward en kan het
rechte woord niet vinden; hij vervalt in herhalingen en in aanduidingen van hetgeen
komen zal. Stoplappen en nietsbeteekenende adjectieven bezigt hij telkens, en
wanneer hij niet meer weet wat hij zeggen zal, verliest hij zich in eeden en
betuigingen’ - dat deze voor een zeer groot deel het gevolg zijn van de rijmzuivering
in de Matthes-fragmenten, een middel zeer veel erger dan de kwaal, als men
tenminste een kwaal mag noemen wat niet anders is dan de stijl van een vorige
periode.
Het Günser fragment, ontdaan van zijn oppervlakkige overschildering, maakt dan
ook een veel gunstiger indruk. Het is wat droog, zonder verheffing, ook niet geheel
vrij van stoplappen (nergens zinnelooze), maar het is verward noch leuterachtig,
het heeft stijl en karakter. En wat van nog meer belang is: het doet aanmerkelijk
archaïstischer aan dan de Matthes-fragmenten, die na de radicale omwerking ook
in dit opzicht wat tweeslachtig zijn geworden. Daarbij moeten we bedenken dat het
Günser fragment uit een ander dialect is overgebracht en dus niet de oudste tekst
vormt, reeds een geschiedenis had. Een bijzonder archaïstischen indruk maakt het
gedeelte waarin Karel achtereenvolgens aan de twaalf ‘genoten van Vrancrike’
vraagt of zij bereid zijn den gevangen

1)
2)

Of misschien juist 1760?
Ongetwijfeld zijn er nog vele te vinden door vergelijking met de Duitsche vertaling. Tusschen
r. 800 en 1125 teekende ik zonder diep onderzoek meer dan twintig verdachte regels of stellen
van regels aan. In het bijzonder wijs ik op het zeer veelvuldig gebruik van saen als stoplap,
welk woord het Günser fragment niet kent.
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Ritsaert te hangen en van allen een soortgelijk antwoord krijgt. Het volksboek, dat
van het Günser fragment sommige deelen bijna letterlijk weergeeft, maakt zich van
deze 84 regels met een enkel zinnetje af, het vond dit te breedsprakig. Deze
breedsprakigheid mag men echter eer breeden opzet noemen, het is geen armoede,
1)
maar stijl, het geeft nadruk .
Zooals men weet berust de roem van Henric van Veldeken bij zijn tijdgenooten
op zijn invoering van het zuivere rijm. Nu hoeven we natuurlijk niet aan te nemen,
dat onmiddellijk na zijn optreden over het heele Nederlandsche taalgebied de
assonnanties in de ban zijn gedaan, maar dat hij een golf in die richting heeft doen
gaan, staat wel vast. Een dichtwerk met gelijkberechtiging van zuivere rijmen en
assonnanties na 1180 lijkt mij dan ook weinig waarschijnlijk. Waar ook stijl en metrum
van den Renout op hoogen ouderdom wijzen, geloof ik dat we de oorspronkelijke
bewerking moeten dateeren: ongeveer uit den tijd van Veldeken en dan eer ouder
dan jonger.
de

Mogen wij aannemen, dat de Renout uit de 12 eeuw dagteekent, dan stijgt
daardoor het belang van de vraag naar de streek vanwaar de oorspronkelijke
bewerking afkomstig is. Gemakkelijk wordt ons de beantwoording niet gemaakt: wij
2)
hebben fragmenten die moeilijk anders dan West-Vlaamsch kunnen zijn en een in
een oostelijk, naar het Kleefsche wijzend dialect. Er heeft dus in elk geval
overbrenging door afschrijvers plaats gehad en de vraag is of wij daaronder sporen
van het oorspronkelijk dialect kunnen terugvinden. In de Matthes-fragmenten wordt
de kans daarop niet vergroot doordat de tekst, zooals wij zagen, ingrijpend is
omgewerkt en vooral de rijmen, waarvan wij het gewoonlijk hebben moeten, voor
een belangrijk deel door andere zijn vervangen. Van het

1)

2)

Een parallel, die bepaald iets grootsch heeft, vormt de episode van den bode dien Renout
aan Karel zendt en die tevens van hoogen ouderdom getuigt (Vier Heemskinderen, ed.
Matthes, blz. 68-72).
Reeds om den veel voorkomenden vorm ol voor al.
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Günser fragment kunnen wij tenminste met zekerheid zeggen, dat het niet het
oorspronkelijk dialect vertegenwoordigt. Dat blijkt al uit de herhaaldelijk weggewerkte
1)
assonnance riepniet, die reyp-neyt werd geschreven , terwijl de vorm voor niet in
2)
het gebruikte dialect nicht is, wat natuurlijk geen assonnance oplevert . Vergelijking
met het Volksboek, zoowel als het aanvankelijk behoud van de assonnancen leeren
ons dat bij deze dialect-verandering geen omdichting heeft plaatsgevonden. Wat is
er nu te leeren uit het woordgebruik?
r. 4

demoed, een unicum in het mnl., beslist
wijzend naar het oosten. Het kan echter
ingevoegd zijn om een assonnance
goede-lone weg te werken. Deze
assonnance zou naar Braband wijzen.

r. 21

also in den zin van insgelijks. Het Mnl.
Wdb. geeft voorbeelden uit Sp. Hist.,
Lanceloet en Limborch, dus overwegend
Brabandsch.

Men mag vragen of de voorbeelden uit Maerlants deelen van den Sp. Hist. niet
aan Velthem of een ander zijn toe te schrijven, omdat Maerlant in andere werken
3)
(Rijmb.) also wale gebruikt .
r. 27

sum min leuen. Sum of sem schijnt uit
het oosten binnengedrongen. Niet van
alle plaatsen uit het Mnl. Wdb. heb ik
kunnen nagaan waar zij thuishooren,
maar de overgroote meerderheid is zeker
Brabantsch. Deze uitdrukking behoort
stellig tot den oorspronkelijken tekst,
omdat zij ook in de andere
fragmentengroep wordt gebruikt.

r. 287

entfrochte. Ook van ontvruchten heb ik
niet alle plaatsen kunnen thuisbrengen,
die, waarvan ik het wel kon zijn alle
Brabantsch of meer oostelijk.

Uit de Matthes-fragmenten kan ik hier nog aan toevoegen
r. 82

1)
2)
3)

verswighen in den zin van niet
antwoorden op, is in

Blijkens r. 287.
Vgl. ook, r. 57-58: gelouen-oughen.
Zie overigens over Maerlants woordgebruik blz. 203.
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1)

de literatuur een unicum , het komt verder voor in rechtsbronnen uit Holland, Breda
en Steenbergen. Dit wijst zeker niet in Vlaamsche richting.
r. 1018 selke, opmerkelijker omdat het hs. W.-Vlaamsch is.
Het ligt in 't algemeen voor de hand, dat deze woorden meer zeggen, naarmate
de Renout ouder is. In de literaire taal zullen allengs meer woorden uit het eene in
het andere dialect zijn overgegaan.
Uit het Volksboek noteerde ik voorts als oude of ongewone woorden die alle meer
naar Brabant, Holland en het Oosten dan naar Vlaanderen wijzen: aenstaen (te
wachten staan), beleggen (beschuldigen), besten (rijgen), braes (zeeboezem), doen
(geven), doen (hulpww.), eensdeels (eenigszins), neder (gering), onderlopen
(inhalen), onderriden (id.). Vlaamsche plaatsen zijn er nagenoeg alleen uit Maerlant,
wiens woordenschat niet zuiver Vlaamsch is. Ik twijfel niet of sommige van deze
woorden zullen toch algemeen mnl. zijn geweest, maar zeker niet-Vlaamsch
overwicht moet dunkt mij overblijven, van een Vlaamsch vond ik geen enkel
voorbeeld. Waarschijnlijk Brabantsch is ook de plaatsnaam Louwen (Laon), naast
het door Franck in zijn Mnl. Grammatik aangehaalde Laoen; ik vond het alleen bij
Henric van Aken.
Tegenover al deze naar Brabant wijzende trekken staat de aanroep van den wel
vooral, maar toch geenszins alleen Vlaamschen St. Amand. De beteekenis van
dezen naam als Vlaamsche indicatie wordt echter aanmerkelijk kleiner, omdat aan
verband met een der Gentsche Abdijen kwalijk gedacht kan worden: noch St. Pieter,
noch St. Bavo worden ooit aangeroepen. St. Amand komt trouwens niet zoo heel
vaak voor, wel drie of viermaal meer St. Jan, een alom vereerde en in talrijke
dichtwerken voorkomende heilige, ook St. Simoen (elders eveneens vrij gewoon)
een paar maal, eens (meen ik) St. Denijs. De aanroep van St. Amand vinden wij
trouwens ook in den

1)

Ten minste in het Mnl. Wdb. Het wordt echter ook gebruikt door Seger dien God gaf, een
Brabander, Hist. v. Troyen, r. 16923.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

192
Brabantschen Roman der Lorreinen. Weliswaar treedt daarin ook een abt van St.
Amand op, maar niet in hetzelfde verband. Wanneer wij nu nog zien dat de abdij
St. Amand in Henegouwen haar bezittingen had tot in Peurs-St. Amand in het
arrondissement Mechelen en dat de bisschopstitel van St. Amand verbonden was
aan Tongeren, dan kunnen wij de localiseerende waarde van dezen naam niet
overwegend achten.

II. Lotharingen en Vlaanderen
Tot de minst bevredigende hoofdstukken in de geschiedenissen onzer letteren
behooren ongetwijfeld die, welke handelen over de eerste eeuw. Zooals Roethe
zegt: ‘Die mnl. literaturgeschichte (hat sich) nicht selten mit einem nebeneinander
1)
begnügen müssen, wo wir das nacheinander zu kennen wünschten’ . Met andere
woorden, deze hoofdstukken stellen wel een aantal feiten vast, of ook niet vast,
maar ze brengen geen geschiedenis. De onzekerheid, die er over het algemeen
ten aanzien van de chronologie bestaat is daarvoor een verontschuldiging, maar
geen afdoende. Want niet alleen zijn er uit de literaire werken zelye wel meer
gegevens te halen dan men totnogtoe gevonden heeft (vooral door meer op den
vorm en niet zoo overwegend op den inhoud te letten), maar bovendien heeft men
de aanwijzingen, de oorzakelijke verklaringen die de historische ontwikkeling op
ander gebied ons aan de hand kan doen al te zeer verwaarloosd.
Het komt mij voor, dat men reeds een niet onbelangrijke verbetering in de ordening
de

de

der stof kan krijgen door in de 12 en 13 eeuw twee cultuurgebieden te
onderscheiden, Lotharingen en Vlaanderen. Dat is, meen ik, nog nooit gebeurd.
Wel constateert Van Mierlo: ‘Neder-Lotharingen stond aanvankelijk aan het hoofd
2)

de

de

der (van welke? K.) beschaving’ , maar dat geldt dan van de 10 en 11 eeuw,
toen er nog geen aantoonbare Nederlandsche literatuur was, later laat hij de
onderscheiding geheel los. Anderen beperken zich er toe

1)
2)

Zeitschr. f.d. Alt. 48, 145.
Gesch. v.d. Oud- en Mnl. Letterk. 25.
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te constateeren, dat in de genoemde eeuwen (voorzoover er dan van een
de

12 -eeuwsche literatuur gesproken kan worden) het Zuiden een veel grooter rol
speelt dan het Noorden.
De term Lotharingen vormt staatkundig natuurlijk een anachronisme, ik gebruik
dien om samen te vatten het geheele Nederlandsch sprekende en vooral schrijvende
gebied buiten Vlaanderen, wat in de praktijk neerkomt op Limburg en Brabant met
eventueele Kleefsche en Stichtsche, onder zeker voorbehoud ook Hollandsche
uitloopers.
Wat is nu het verschil tusschen beide gebieden?
In de eerste plaats is er een economisch. De Vlaamsche steden hebben zich
ontwikkeld in aansluiting aan de Noordfransche, aanvankelijk door hun industrie,
later ook door den zeehandel. De Limburgsche en Brabantsche daarentegen danken
hun opkomst aan den handelsweg van Keulen naar Engeland. De ontwikkeling is
niet zoozeer ongelijksoortig, maar volgt verschillende lijnen.
Dan is er het verschil in leenrechtelijke positie, de sterke orientatie naar Frankrijk
hier, de zwakke naar het Duitsche rijk ginds en, wat daarmede samenhangt maar
nog belangrijker is, de kerkelijke indeeling. Vlaanderen ressorteert onder het
aartsbisdom Reims, Lotharingen onder Keulen. Dat wil zeggen dat de Vlaamsche
geestelijkheid, althans de geleerde geestelijkheid en daar gaat het in de letteren
om, opgeleid werd te Doornik of Kamerijk, de Lotharingsche overwegend te Luik,
waar Fransche en Rijnlandsche cultuur elkaar ontmoetten.
de

Voegen wij hier nog bij dat Vlaanderen vooral in de 12 eeuw een groot Fransch
sprekend gebied omvatte, dat Atrecht het meest in aanmerking kwam om als de
hoofdstad beschouwd te worden en dat met Dirk van den Elzas in 1128 een Fransch
gravenhuis zijn intrede doet, dan is het duidelijk dat Vlaanderen in zijn adel en
geestelijkheid, volgens Pirenne ook in de aanzienlijke stedelijke geslachten, veel
meer verfranscht was, feitelijk Fransch cultuurgebied, terwijl Lotharingen de Fransche
cultuur meer indirect, deels over Vlaanderen, maar
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1)

vooral over Luik en het Rijnland en dus met een zekeren Duitschen inslag ontving .
Een literatuur in de volkstaal mag men dan ook in Lotharingen veel vroeger
verwachten dan in Vlaanderen, in dit laatste gewest eerst in den tijd, dat ook in
cultureel opzicht de steden een zekere positie gaan innemen.
En zoo zijn toch ook de feiten. Daar is in de eerste plaats Henric van Veldeken.
Had deze alleen zijn minnezang en zijn Eneïs gedicht, dan zou zijn optreden weinig
bewijzen. Dan was hij wel op Limburgschen bodem geboren, maar met een Fransche
opleiding en een inlijving in de Rijnlandsche literatuur zou hij eer steun verleenen
de

aan de opvatting dat er in de tweede helft van de 12 eeuw aan een Nederlandsche
literatuur nog geen behoefte was. Maar gelukkig hebben we ook zijn St. Servaes
en dit werk, ondernomen op de dubbele instigatie van den koster Hessel en van
gravin Agnes van Loon, getuigt overduidelijk dat deze behoefte wel bestond. Mede
daarom kan ik me dan ook volkomen aansluiten bij degenen die zeggen: Veldeken
was geen enkeling.
Hebben wij ook niet die twee merkwaardige assonneerende gedichten: Van bere
Wisselau, waarvan Jan de Vries heeft aangetoond, dat het oorspronkelijk veel meer
2)
assonances heeft geteld dan in onzen tekst zijn overgeleverd en dat zich geheel
aansluit bij de Rijnlandsche Spielmannsdichtung en de Renout van Montalbaen,
waarover ik reeds uitvoerig heb gesproken, maar aan de argumenten voor welks
Lotharingsch karakter ik er thans nog een paar kan toevoegen.
Het staat vast dat onze Renout zich veel nauwer aansluit bij Zuidfransche dan bij
Noordfransche redacties van den

1)

2)

‘De onbetwistbare tweetaligheid van Vlaanderen is deels het werk van de graven geweest,
wier hoven heel en gansch op fransche leest geschoeid waren. De tweetaligheid van Brabant
was in den beginne een heel andere: ze was territoriaal, met sterke overheersching van het
Vlaamsche element’. (Cosemans, Taalgebruik in Vlaanderen en Brabant tijdens de ME., Bijdr.
en Meded. K. Vl. Ac. 1934, 485).
Zie Dl. XII van dit Tijdschr. blz. 167.
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chanson. Voor een Vlaamsche bewerking zou dit, gezien de eenheid van het
Noordfransche en Vlaamsche cultuurgebied, onverklaarbaar zijn. Voor een Renout
die over (Straatsburg?), Keulen en Luik tot ons is gekomen, klinkt het reeds minder
vreemd. Wordt ook niet een onmiskenbaar verband tusschen Keulen en onze
bewerking gelegd in het laatste hoofdstuk, waar Renout werkt aan den bouw van
den St.-Pieterskerk (werkelijk van Karolingischen oorsprong) in die stad?
Voor de oudste Frankische romans in het algemeen geldt nog een laatste
argument. Zou het, wanneer deze van Vlaamschen oorsprong waren, niet moeten
verwonderen, dat men van den aanvang af radicaal gebroken heeft met de laisses
monorimes van zijn Fransche voorbeelden? Zeker, het Nederlandsch leent zich
daarvoor niet zoo heel gemakkelijk, maar de rederijkers hebben later toch wel met
lange reeksen gelijke rijmen gewerkt en men had nog het voordeel van de
toelaatbaarheid van assonnances. Bovendien zijn er rijmwijzen denkbaar, afwijkend
van de laisses, meer aangepast aan de eischen van het Nederlandsch, doch waarin
de invloed van de Fransche voorbeelden duidelijk uitkomt. Veel verklaarbaarder is
de directe invoering van het gepaarde rijm in Lotharingen, waar men onmiddellijk
contact had met de Duitsche speelmanspoëzie.
Een sterke aanwijzing dat wij den Renout vóór Veldeken mogen stellen en wellicht
de

nog in de eerste helft van de 12 eeuw, vinden wij in de beide vertalingen van den
Aiol. Van de Limburgsche deelde prof. De Vreese mij mede, dat het hs. uit omstreeks
1)
1180 dateert . Dat het dialect waarin het geschreven is, uit St. Truien of Looz, het
oorspronkelijke is, wordt door de rijmen boven allen twijfel gesteld. Welnu dit
de

dichtwerk uit het laatste kwart der 12 eeuw, uit de streek van Veldeken, is niet
alleen veel vloeiender gedicht dan de Eneïde, veel moderner, maar het vertoont
ook volkomen zuivere rijmen. Het voorbeeld van Veldeken heeft dus aanstonds
navolging gevonden.

1)

Het is dus lang niet onwaarschijnlijk, dat wij hiervan, bij uitzondering, het oorspronkelijk hs.
voor een deel bezitten.
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de

1)

Maar de andere Aiol-vertaling is eveneens uit de 12 eeuw . Dat het hs. Brabantsch
is, komt in de taalvormen duidelijk uit. Doch bovendien bevat het een passage, die
het werk duidelijk naar plaats en tijd bepaalt. Over een toevallig tafelgast wordt als
volgt uitgewijd:
Ayoel de getrouwe
Dwoech daerna ende Herrioen
Ende daermede een hoghe baroen,
De hertoghe lovelijc,
1135 Die here was van Brusewijc.
De coninc bestont hem naer;
Hi hadde dorloghe swaer
Metten coninc helpen houden;
Hi was Godevert gescouden,
1140 Alsoe was hi genaemt,
Want hem edelheit betaemt
Ende milheit ende hoveschede.

Het is duidelijk, dat hier een vleierij ingelascht wordt ten behoeve van een der
hertogen Godfried van Brabant, van wie de derde en laatste in 1190 is gestorven.
Opvallend is de tegenwoordige tijd in r. 1141, terwijl over anderen steeds in den
verleden tijd wordt gesproken. Dat de ‘miltheit’ van Godevert wordt geprezen, wijst
er op dat de Brabantsche hertogen, in weerwil van hun Fransche hoftaal, ook dichters
in de volkstaal begunstigden. Deze tegenstelling met Vlaanderen is voor mijn betoog
van groot gewicht.
Deze Brabantsche Aiol is eveneens vloeiend gedicht, met weinig stoplappen en
in een veel minder stuggen stijl dan de Renout. Er komen vrij veel assonnances in
2)
voor , maar er is duidelijk gestreefd ze te vermijden en het geheel verloopt zoo vlot,
dat men niet kan aannemen dat er zijn weggewerkt. Van gelijkberechting van de
assonnance is geen sprake, ook hier is reeds omstreeks 1180 de les van Veldeken
ter harte genomen.

1)
2)

De tekst van beiden in Dl. II van dit tijdschrift, blz. 209 vlgg.
3%.
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Wanneer deze beide niet bijzonder archaïstische dichtwerken nog tot de 12 eeuw
behooren, behoeven wij niet te schromen eenige andere, die een veel ouderen
indruk maken, er ook toe te rekenen. Allereerst het zoogenaamde Roelandslied,
natuurlijk heelemaal geen lied en dat ik dus liever Roeland noem. In stijl is het meer
dan een der andere verwant met den Renout; het bezit dezelfde hooghartigheid,
die men verder nergens terugvindt. Het heeft er bovendien trekken mede gemeen
als de aanroep van St. Amand, het veelvuldig gebruik van Vrankrike in het rijm, de
voorkeur voor den aanhef doen sprac (seide) en vooral de merkwaardige wending
Als si vernamen, Dat si (daar en daar) quamen, als bloote omschrijving van komen.
Deze omschrijving heb ik ook nog gevonden in den Limburgschen Aiol, een
aanwijzing voor haar oudheid en Lotharingsch karakter. Van de vier hs. waarvan
fragmenten zijn bewaard en die op één vertaling teruggaan, vertoonen drie
1)
Brabantsche, één Limburgsche trekken , ook in de woordenkeus zit wel een en
ander Brabantsch. Groote beteekenis hecht ik aan de overeenkomst tusschen onzen
Roeland en den Duitschen van Pfaffe Konrad, die op een gemeenschappelijk, maar
verloren Fransch voorbeeld wijst. Ook hier weer de lijn Keulen - Luik! Ik vermoed,
dat Renout en Roeland uit hetzelfde milieu komen; zoo niet dan staat de Roeland
onder invloed van den Renout.
Vervolgens de Flovent, die in een vrij bedorven tekst is overgeleverd. Ik kan niet
gelooven dat de zeer korte, onrythmische regels die er in voorkomen oorspronkelijk
zoo geweest zijn. Kunnen wij ook te doen hebben met regels die in dienst van een
rijmzuivering doorgehakt of verwisseld zijn? Ook de Flovent telt immers vrij veel
2)
assonnances , die een paar maal groepsgewijs optreden. Wil men dit gedicht, wel
het meest onbeholpen van alle en dat m.i. in de beschrijving van het gevecht invloed
van de Duitsche heldensage vertoont, nog vóór Veldeken stellen, dan heb ik daar
niet tegen. De naam Lodine,

1)
2)

Deze laatste slechts zwak en als vernisje.
7%.
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Laon (lat. Laudunum) wijst er op dat deze roman aan een Latijnsch origineel is
ontleend. De persoonsnamen doen een Franschen tusschenschakel vermoeden,
maar dan van een dichter, die niet wist dat Laudunum Laon was, kwalijk dus een
Noordfransche.
de

Tot de 12 eeuw zal ook moeten behooren de primitieve roman van Gwidekijn
van Sassen. Het zeer korte fragment (199 regels) geeft niet veel houvast om de
streek van oorsprong vast te stellen, maar één opvallende trek wijst toch in oostelijke
richting: het veelvuldig gebruik van de volksnamen Sassen en Fransoyse zonder
lidwoord. Deze eigenaardigheid komt ook voor in den Limburgschen Aiol, in den
de

Brabantschen Ridder metten zwane (13 eeuw?) en in den Fierabras, waarover
nog eenige opmerkingen volgen.
Men zal mij, hoop ik, ten goede houde, dat ik niet alle, dikwijls kleine fragmenten
zoek thuis te brengen. Zeker Brabantsch, maar mij dunkt (ook om de overeenkomst
de

met den Fierabras) reeds 13 eeuwsch is de groote cyclus der Lorreinen.
Ook een globale dateering is lang niet altijd mogelijk. Zoodra we boven zekere
primitiefheid uit zijn, laat de factor ontwikkeling ons vrijwel in den steek. De
Brabantsche Aiol is volstrekt niet stroef of onbeholpen en kan gerust naast den
de

midden-13 eeuwschen Willem van Oringen en boven Fierabras worden gesteld.
Zeer veel hing natuurlijk van de persoonlijkheid van den dichter af, vooral toen
eenmaal een zekere stijl of trant geschapen was. In veel gevallen kunnen wij niet
veel meer zeggen dan: tusschen 1180 en 1300.
In den tijd dat in Lotharingen de literatuur in de volkstaal een rol begint te spelen,
bloeit aan het Vlaamsche hof de Fransche hoofsche literatuur; daar houdt de meest
gevierde dichter Chrestien de Troyes zich bij voorkeur op. Heeft deze beoefening
der Fransche letteren niet weldra tot navolging in de landstaal geprikkeld? Het zou
ons niet verwonderen als het zoo was, maar er zijn geen positieve feiten die er van
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getuigen. En een lang uitblijven is toch ook niet onverklaarbaar. Een dichter, wanneer
hij niet binnen kloostermuren zat, moest bestaan van de bescherming van groote
heeren, hetzij als ministeriaal, hetzij als reizend troubadour of speelman. Maar ook
al was de verfransching van den adel minder diepgaand dan Pirenne aanneemt, in
de literatuur gaf het hof dermate en zoo volstrekt den toon aan, dat voor een
patronaat van dichters in het Vlaamsch al zeer weinig speelruimte was. En van de
kloosterlingen, voor wie geen bestaansmogelijkheid geschapen hoefde te worden,
mag men aannemen dat zij ridderromans minder voor eigen gebruik dan ten pleziere
van groote heeren bewerkten.
Men versta mij wel, het gaat bij dit alles om lijnen, niet om absoluutheden. Dat er
de

vóór het tweede kwart der 13 eeuw geen enkele ridderroman in het Vlaamsch is
1)
gedicht, is meer dan ik zou willen beweren . Dat er nog veel oude stichtelijke
2)
literatuur in onuitgegeven handschriften verborgen ligt , neem ik gaarne aan, al
maakt het feit, dat de ijverige Vlaamsche propagandisten voor vroegere dateering
in de Middelnederlandsche letteren er zich nog niet op geworpen hebben, mij
eenigszins sceptisch ten aanzien van haar belang. Maar dat dit alles ook maar
de

eenigszins een tegenwicht zou kunnen vormen tegen wat wij reeds in de 12 eeuw
in Lotharingen vinden, laat staan de met de economische en politieke geschiedenis
zoo goed harmonieerende lijn verleggen, daarvoor zie ik geen mogelijkheid.
Te Winkel legt verband tusschen de geboorte van de Vlaamsche letteren (ten
onrechte scheert hij Vlaanderen en Brabant over één kam) en de intrede van de
beide landstalen in de kanselarijen

1)

2)

De hss. van Aubri de Borgengoen, Geraert van Fiane, Huge van Bordeeus maken den indruk
Vlaamsch te zijn, doch in geen dezer gevallen zegt dat veel voor den veel ouderen
oorspronkelijken tekst. Alle drie kunnen vrij oud zijn, maar hooren toch min of meer tot de
napluk op de populaire gestes. En de geheel verloren gegane werken? Er kunnen er heel
wat zijn, maar kwalijk toonaangevende (welke moeten dat zijn?), gezien het aantal hss. van
Renout, Roelant, Lorreinen waarvan wij fragmenten bezitten... en alle van een en dezelfde
vertaling.
Mededeeling van prof. De Vreese.
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tijdens de regeering van gravin Johanna. Het verband bestaat ongetwijfeld, maar
ik zou het meer symptomatisch dan oorzakelijk willen noemen en zeker is het een
eenigszins naieve voorstelling wanneer Te Winkel schrijft:
De clerken, die vroeger Latijn hadden geschreven, moesten nu hunne
spreektaal tot schrijftaal omscheppen, en toen zij dat een maal voor de
regeeringsacten hadden gedaan, konden zij hunne, zeker met eenige
moeite verworven, vaardigheid ook dienstbaar maken aan de vertaling
van Latijnsche of Fransche gedichten. Na eenige oefening viel hun ook
het rijmen niet moeilijk meer.
Hier klopt nu letterlijk niets: die te voren niet bestaande schrijftaal, de
anachronistische tegenstelling tusschen spreektaal en schrijftaal, de literaire taal
die uit de kanselarijtaal geboren wordt, de vlijtige oefening in het blijkbaar nog geheel
onbekende rijm! Ook de rol die Te Winkel aan de schepenklerken toeschrijft, moet
tot zeer bescheiden proporties worden teruggebracht. Philip Utenbroeke en Jan van
Boendale leefden te laat om hier in aanmerking te komen, van Jacob van Maerlant
staat niet vast dat hij schepenklerk is geweest, maar volgens Te Winkels eigen
voorstelling werd hij het eerst laat in zijn loopbaan. Zoo blijft hoogstens Diederik
van Assenede over en die kan nog best zijn ambt door zijn bekwaamheid als dichter
hebben verworven.
Laat ons liever zeggen dat de invoering van de volkstaal in de kanselarijen,
ongetwijfeld als gevolg van de steeds groeiende beteekenis der steden, ons eenige
1)
aanwijzing geeft omtrent den tijd waarin van een behoefte aan en een economische
bestaansmogelijkheid van een literatuur in de volkstaal ernstig sprake kan zijn en
dat die tijd wel ongeveer klopt met wat de bewaard gebleven dichtwerken ons doen
vermoeden.
In haar eerste generaties draagt de Vlaamsche literatuur,

1)

Geheel nieuw was die behoefte natuurlijk niet, maar wij mogen ook wel aannemen dat Renout
van Montalbaen en Roelandslied in hun Brabantsche bewerkingen reeds vroeg in Vlaanderen
zijn doorgedrongen.
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enkele werken misschien daargelaten, een ander karakter dan de oudste
Lotharingsche. Daar, behalve bij den Rijnlandsch-Thüringsch georienteerden
Veldeken, werken vervuld van den geest van het oorspronkelijke ridderwezen,
waarin bloed wraak en strijd tegen de Sarracenen de vaste motieven zijn, hier
1)
domineerend de hoofsche roman, op den voet gevolgd door didactiek . Het komt
op het eerste gezicht ietwat vreemd voor, dat een opkomende behoefte aan literatuur
(en dit woord moet hier in den ruimsten zin worden genomen) onder de burgerij,
zich zou bevredigen met hoofsche romans. Toch is dit zeer verklaarbaar. De dolende
ridder staat ongetwijfeld ver van den burger, maar behoefte aan literatuur is hier
een verschijningsvorm van behoefte aan cultureele verfijning, ook in de
omgangsvormen en dat die zich gaarne richt op de hoogere standen en hun hoofsche
manieren, laat zich denken. Er is ook geen enkele reden om de behoefte aan het
sensationeele en avontuurlijke bij de toenmalige burgerij gering te schatten. En
eindelijk: men kan van de bourgeoisie die begint te lezen maar niet verwachten dat
zij van den aanvang of haar eigen wegen en vormen kiest. Eigenlijk komt de
burgerlijke reactie op de feodale literatuur verrassend snel: de satire in den Reinaert,
de verwerping van de romantische fictie door Jacob van Maerlant, bovenal diens
eigen didaktiek. Hierin is Vlaanderen (het kan zeker niet verwonderen) Braband
weer minstens een generatie vooruit.
Een ander feit, dat te denken heeft gegeven en dat Van Mierlo als steunpunt
gebruikt voor zijn chronologisch optimisme is het reeds zoo voor in de reeks
verschijnen van meesterwerken als Karel en Elegast, de Reinaert en die van
Maerlant. Inderdaad, wanneer men uitgaat van Te Winkels vlijtig oefenenden
schepenschrijver is dat nauwelijks denkbaar. Maar het blijkt mij heelemaal niet
verwonderlijk, dat een man van Fransche en Latijnsche cultuur, de Latijnsche syntaxis
in haar

1)

Intusschen is de beste hoofsche dichter en in elk geval een der vroegsten, Seger dien God
gaf, een Brabander.
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middeleeuwschen vorm beheerschend, zijn gedachten ook in de moedertaal
aanstonds behoorlijk weet uit te drukken. Dat zijn verworven inzichten, zijn geestelijke
inhoud door de veranderingen van taal niet achteruitgaan spreekt vanzelf. Het zou
dan ook veeleer vreemd moeten heeten als mannen van ontwikkeling zich in hun
eigen taal waren gaan uitdrukken met de onbeholpenheid en den mageren
gedachteninhoud van Flovent of Gwidekijn van Sassen. De Lotharingsche literatuur
kwam met de cultuur mee, de Vlaamsche ontsprong te midden van een gevestigde
cultuur van andere taal. Op de bijzondere kwaliteiten van de genoemde dichters en
hun Brabantsche tijdgenooten in te gaan, valt buiten mijn bestek.
Als een aanwijzing dat Vlaanderen zich slechts moeizaam aan de verfransching
van zijn cultuur ontworstelde mag misschien, behalve uitlatingen als van den dichter
van Theophilus en de anti-fransche van Maerlant, gelden, dat de oudste dichters
van wie wij eenige bijzonderheden weten, die van den Reinaert, Willem Utenhove
van Aardenburg, Maerlant en Diederic van Assenede allen uit het noordelijkst deel,
nabij de tegenwoordige Nederlandsche grens afkomstig zijn of er gewerkt hebben
1)
en dat Maerlant zijn heil elders heeft gezocht .
Er is nog een opmerkelijk verschil tusschen de vroege Lotharingsche en
Vlaamsche letteren, de individueele mystiek, de extatische literatuur schijnt uitsluitend
2)
Lotharingsch: de Limburgsche sermoenen , Beatrijs van Nazareth, Hadewijch,
1)
Ruysbroec, Jan van Leeuwen waarbij ook Willem van Afflighem zich aansluit . Het
de

heeft mij getroffen, dat hetzelfde verschijnsel zich bij het geestelijk lied uit de 15
eeuw voordoet.

1)

2)
1)

Een dergelijke aanwijzing levert het gedicht ‘Van ons Heren Wrake’, waar Maerlant in zijn
Merlijn tegen polemiseert. Geheel ten onrechte noemt Te Winkel dit ‘uit het Fransch in het
Dietsch vertaald’ (M.'s Werken 46). M. vertaalt den titel, maar rept nergens van een vertaling,
integendeel, hij heeft de historie ‘vele valsch Gevonden.... in dat Walsch’ (r. 21-22) en later
schrijft hij ‘Darombe zeghet dat Walsche van der Wrake’ (r. 224) en ‘Hier latick oeck van den
Walsche bliven’ (r. 230, zie ook 155, 188, 245). Wij hebben dus een stichtelijk verhaal voor
een grooten lezerskring (‘wyde becant’) en gemaakt door een ‘pape in Vlaenderlant’ en zelfs
dit boek is nog in het Fransch geschreven.
Weliswaar een heterogene verzameling.
Het nog onuitgegeven, zeer oude Boec der Minne kan mijn voorloopige meening niet wijzigen.
De Vreese (Bouwstoffen) noemt het Vlaamsch, gemengd met Brabantsche en zelfs nog
oostelijker vormen. M.i. zijn echter laatstgenoemde vormen overheerschend en de oudste.
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Holland, Sticht en Oversticht, Brabant dragen bij, maar Vlaanderen alleen verhalende,
min of meer liturgische liederen. Natuurlijk beteekent dit niet, dat ik het oog sluit
voor de Vlaamsche geestelijke en stichtelijke literatuur, maar zij draagt een ander,
gemoedelijker en ik zou haast zeggen zakelijker karakter. Oorzaken van dit verschil
kan ik niet aanwijzen.
Tot slot enkele opmerkingen over Holland, dat ik met eenig voorbehoud onder
Lotharingen begrepen heb, omdat de cultureele invloed van Vlaanderen er naast,
misschien zelfs boven dien van Brabant en Utrecht groot moet zijn geweest. Natuurlijk
denken wij dadelijk aan Jacob van Maerlant, die voor de beschaving van Holland
2)
meer heeft gedaan dan iemand anders. Maar reeds Te Winkel heeft er op gewezen
dat Maerlant niet zijn eigen dialect schrijft, maar een taal waarin ook andere
elementen zijn opgenomen. Zijn langdurig verblijf in Holland maakt dit op zichzelf
reeds verklaarbaar, maar zoowel de uitlating die Te Winkel uit zijn St. Franciscus
aanhaalt als de herhaalde tweetaligheid in Naturen Bloeme wijzen op een bewust
streven naar aanpassing. En in dit laatste werk stelt hij met nadruk de
voortreffelijkheid van ‘broeder Albrechte van Coelne’, dien hij ten onrechte als den
schrijver van zijn voorbeeld beschouwt, tegenover het Walsche. Maerlant, uit de
Utrechtsche diocees, keek liever naar het Oosten dan naar het Zuiden en in zekeren
zin ontmoeten ook in zijn persoon Vlaanderen en Lotharingen elkaar.
Eenige Hollandsche literatuur bestond trouwens reeds voor of naast Maerlant.
Hij heeft dien Hollandschen dichter met een naam zoo veelzeggend als een paspoort
gekend: Clays ver Brechten sone van Haerlem en deze is dus een tijdgenoot of
ouder geweest. Welnu, welk een verrassende rijpheid reeds in

2)

Maerlant's Werken, blz. 446.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

204
diens Willem van Oringen met zijn zuivere taal, goede verteltrant en zelfs soms iets
van stemming!

III. Nog een stem uit Holland
In het fragment van een Frankischen roman, dat Kalff bij gebrek aan beter Doon de
Mayence heeft gedoopt, maar dat wij beter met Van Mierlo Fierabras kunnen
noemen, komt een passage voor, waarbij Kalff aanteekent: ‘het zinsverband is mij
niet duidelijk’. Het wordt dit echter door in r. 340 voor was te lezen wan. Wij krijgen
dan:
305 Ende hi riep met lieder voes:
‘Hier comt de jonge grave van Bloes,
Die dor die vreeze van den payen
Niet eenen voet mach achter vlyen,
Of sine wapine ne waren verloren,
340 Die Pardenoples wan hier te voren
Upden coninc Noblioen;
Also hortem die lyoen
Toe, die ic mijn levedagen
In eere hope.... dragen,
345 Of ic blive inden wille doot’.
Hi seide waer, die genoot;
Hi hiltse in eeren, si u bekant.
So dede sijn sone, die grave Roelant,
Die welke was een ridder rene.
350 Den roden leeu eist dat ic mene,
Die int gout stoet rampant;
Hine was noyt so vaeliant,
Noch van herten also coene
Hine hadder genouch an te doene,
355 Soude hize dragen na haar recht.

Het is duidelijk, dat wij hier te doen hebben met een uitbundige huldiging van het
Hollandsche wapen, misschien bovendien met een poging het geslacht der graven
van Holland of wel dat der heeren van Voorne van Roelant af te leiden. De toespeling
staat boven allen twijfel door vergelijking met Maerlants Alexander, boek IV, r.
1617-1619. In het schild van Alexander
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Daer stont in een lyoen rampant,
Van kelen root, alst ware een brant;
Anders was die scilt van goude.

Wij mogen dus aannemen dat deze roman gedicht is, hetzij voor een graaf van
Holland (Willem II of Floris V) of voor een der voogden van den jongen Floris. Dat
de

de dichter een Hollander was, zou ik niet durven beweren. Het 13 eeuwsche
handschrift is in Bourbourg bij Duinkerken gevonden, wat naar Vlaanderen zou
wijzen, enkele vormen zijn echter eer Brabantsch (royen voor roeien, r. 69; houf
voor hief, r. 56) terwijl ook zekere overeenkomst in stijl met den roman der Lorreinen
(eigenaardige enjambementen, gebruik van spreekwoorden en van de stoplappen
dat es ware en geloves mi) aan Brabant doet denken. Maar al was hij dan geen
Hollander, hij verbleef in Holland en draagt er toe bij aan te nemen dat het
de

Hollandsche hof in de 13 eeuw als middelpunt van letterkundig leven niet zoo
onbeduidend was als men wel eens gemeend heeft.
J.A.N. KNUTTEL

Naschrift
Nadat het bovenstaande reeds was gezet, vond ik een aanroep van St Amand (in
gezelschap van St Jan!) tweemaal in den Brabantschen Vierden Martijn. Als
aanwijzing tegen Brabantschen oorsprong vervalt deze naam dus geheel.
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Heeft M. Corver de Tartuffe vertaald?
e

Een van de Nederlandsche Tartuffe-vertalingen die de XVIII eeuw ons schonk,
heeft als titel: Tartuffe of de Huichelaar. Blyspel. Gevolgd naar het Fransche van
Molière. Amsterdam, 1777. Dit tooneelstuk zonder auteursnaam verschenen, wordt
1)
in de Catalogus van de Ned. Mij. v. Lett. toegeschreven aan M. Corver.
2)
Het is waarschijnlijk op grond van genoemde Catalogus, dat Worp eveneens
3)
deze Tartuffe-vertaling aan Martin Corver toeschrijft. Ook Jan te Winkel wijst Corver
aan als den dichter van deze berijming, waarom hij, aldus te Winkel, in een hekeldicht
van den tooneeldichter Bruno Zweerts beschimpt werd.
Waarschijnlijk heeft men deze vertaling op naam van Corver gezet, omdat ze
voorafgegaan wordt door een ‘Opdracht aan de Huichelary’ en een ‘Nareden’, beide
geteekend ‘M. Corver’. Maar de passages uit de ‘Nareden’, die tot deze conclusie
geleid hebben, zijn m.i. verkeerd geinterpreteerd: ‘Ik heb dan tot deezen tyd, dit
Stuk geweigerd te geeven, schoon ik deze vertaaling reeds 5 à 6 Jaaren in myn
magt heb gehad, en hoewel ik zag dat ik my zelve schade deed met het niet te
vertoonen, heb ik het echter niet willen geeven aan een Publicq dat my al voor lang
van hem deed denken, dat het met zyne aloude gebreken zodanig ingenomen was,
dat het dezelve liever zag koesteren als op het Tooneel hekelen’. Het komt mij voor,
dat Corver hiermede alleen wil zeggen, dat hij deze vertaling reeds 5 à 6 jaar in zijn
bezit had, maar niet, dat hij ze zelf 5 à 6 jaar geleden zou geschreven hebben.
De tweede passage: ‘om gemelde redenen dit Stuk tot de

1)
2)
3)

Deel II, CXC.
Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland, II, 317.
Ontwikkelingsgang. III, 612-613.
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uitgave onder my gehouden hebbende’, bewijst alleen dat Corver het hem sinds
langen tijd toevertrouwde stuk eindelijk uitgegeven heeft, maar hij maakt geenszins
aanspraak op het auteurschap. Trouwens, een gedeelte van die zelfde oplage,
1)
gedrukt op kleiner papier , bevat de ‘Opdracht aan de Huichelary’ en de ‘Nareden’
van Corver niet, en is volkomen anoniem.
Veel aannemelijker lijkt het mij deze vertaling toe te schrijven aan Bruno Zweerts
die in 1794, uitgaf: Tartuffe of de Huichelaar, Blyspel gevolgd naar het Fransche
van Molière, door B. Zweerts. Tweede druk. Te Amsterdam, by Jan Willem Smit,
1794. Deze vertaling is letterlijk dezelfde als die, welke door Jan te Winkel aan M.
Corver wordt toegeschreven. Het ‘Bericht’ (voorwoord), eveneens woordelijk hetzelfde
als dat van de eerste uitgave, is gedagteekend 1777 en is vergezeld van deze
voetnoot: ‘Sedert de eerste uitgave dezer beryming heeft de Dichter Nomsz nog
weder eene nieuwe vervaardigd, welke onder den enkelen titel van den Huigchelaar
op het Amsterdamsch Tooneel vertoond word’. Had Zweerts de overtuiging gehad,
dat Corver zich het auteurschap van de eerste uitgave had toegeëigend, dan zou
hij dat zeker in de zoo even aangehaalde voetnoot vermeld hebben. Bovendien
waren Zweerts en Corver niet de beste vrienden. Het Hekeldicht aan M. Corver
tooneelspeler is daar, om dit te getuigen. In dit gedicht, geschreven nadat Corver
directeur was geworden in Rotterdam, 1777, en voordat hij als zoodanig ontslagen
werd, 1779, wordt Corver van vele dingen beschuldigd, maar niet daarvan, dat hij
zich het auteurschap van Tartuffe heeft toegeëigend. Als men de strophen aandachtig
doorleest, ziet men trouwens duidelijk, dat ze niet gericht zijn tegen de berijming
van Tartuffe, maar tegen de ‘Opdracht aan de Huichelary’ en de ‘Nareden’. De
eerste strophe,
Wie schend verwoed en dol zyn handen,
Aan de edeloude Poezy, enz.

1)

In de bibliotheek van de Mij. v. Lett. No. 1098. G. 34.
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is een antwoord op hetgeen Corver geschreven had op de eerste bladzijde van zijn
‘Opdracht aan de Huichelary’: ‘Gy (de huichelary) bestierd zelfs de veder van het
grootste gedeelte onzes Dichterdoms; ja zonder u zou de Nederlandsche Poezy
schynen te vervallen’. Deze smaad op de dichtkunst geworpen wilde de dichter
Zweerts wreken, nu
Dient voor den Linkert, die 't verdient
1)
De Hekeldichtpen eens versneeden.

Onder alle dichters voelde Zweerts zich het meest getroffen, want Corver had die
smalende woorden over de ‘Nederduitsche Poezy’ geschreven in de inleiding op
Zweerts' Tartuffe.
Als laatste argument voor het auteurschap van Zweerts vermeld ik, dat de
bibliotheek van de Mij. v. Lett. in het bezit is van een band uit dien tijd, die als titel
draagt: B. Zweerts, Tooneelpoezy. Deze band bevat: 1. Tartuffe of de Huichelaar,
2. Hekeldicht aan M. Corver, 3. Tancredo, treurspel, 4. De hollandsche matroos,
allen geschreven door B. Zweerts. De Tartuffe of de Huichelaar uit deze
verzamelband is identisch, behoudens een klein verschil in het titelblad en een
‘Berecht’ dat er aan toegevoegd is, met de beide andere drukken aan Corver
toegeschreven.
Onze conclusie is dan ook dat de genoemde Tartuffe-vertaling niet door Martin
Corver, maar door Bruno Zweerts geschreven is.
Utrecht
J.J. SOONS

1)

O.c., p. 4.
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Over deek en veek
(Een woordgeografisch onderzoek)
Tot het vele dat mij in mijn ‘Dialect van Oud-Beierland’ in later jaren een reden tot
ergernis is geweest, behoort ook het artikel deek van de Woordenlijst, en dat wel
niet zo zeer om wat ik van het woord zelf heb gezegd, als om wat ik daaraan heb
toegevoegd en dat aldus luidt: ‘Zoo’ - d.w.z. deek - zal ook wel gelezen moeten
worden voor het onverstaanbare veek in Keur v.d. polder, art. 10: De dijken en
wegen te zuiveren van alle stekels, onkruid, veek, hout en dgl’. Dat toch is een niet
te verontschuldigen lapsus van mij geweest, getuigende van al te grote lichtzinnigheid
of liever gemakzucht, want met een weinig moeite had ik toen reeds te weten kunnen
komen, dat er van een fout of vergissing in de Keur geen sprake was, en dat dus
naast deek ook veek bestond.
Ik ben nu in staat, dank zij de vriendelijke hulp van velen, over beide woorden
wat meer mee te delen en daardoor tevens het gewraakte artikel te verbeteren en
aan te vullen.

Deek (uitgespr. met scherpheldere ee), znw. onz. en m. en als collectief zonder mv.,
was en is nog heden te Oud-Beijerland de gewone benaming voor: allerlei vuil en
ruigte als riet, biezen, stro, hout enz. bij hoge vloeden tegen dijken en kaden
aangespoeld en daar als een rand op de hoogwatergrens achtergebleven. Daarnaast
komt echter in de min of meer officiële taal van Keuren, contracten enz. in geheel
dezelfde zin ook voor het woord veek. Maar zelfs personen die in het polderbestuur
de een of andere functie vervullen, gebruiken in de gewone omgangstaal deek en
e
niet veek. Ook in de polderrekeningen van de 16 eeuw wordt het eerste woord al
gebezigd,
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zoals blijken kan uit een mededeling bij Mr. J.D. Tresling, Een en ander uit de
geschiedenis van de gronden en den polder Oud-Beijerland c.a. blz. 42: ‘Kleinigheden
als het weghalen van “den deeck” werden in daggeld aan een werkman opgedragen’.
Het maakt dus de indruk, alsof deek het echte oude woord is voor Oud-Beijerland
en of veek is geïmporteerd.
Vrij wel een zelfde verhouding tussen beide woorden bleek ook te bestaan te
Zuid-Beijerland, Numansdorp en Strijen. Betreffende de eerste plaats schreef mij
de Rentmeester der heerlijkheid: ‘In de gewone omgangstaal wordt bijna altijd
gesproken van deek, terwijl men soms ook een enkele maal het woord veek hoort;
in de Keur van den polder Den Hitsert komt het woord veek voor, terwijl dit ook het
geval is in de rekeningen van de Ambachtsheerlijkheid’. Voor Numansdorp deelde
mij iemand die daar werd geboren en er zijn jeugd doorbracht, mede, dat alleen het
woord deek gebruikt wordt; ‘ik zelf’, schreef hij, ‘heb met mijn kornuiten menig brandje
langs het Hollands Diep van deek gestookt’; maar later vernam ik, dat toch ook in
de Rekening van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (waarin Numansdorp ligt)
een post voorkomt voor ‘opruimen van het veek’. En omtrent Strijen schreef mij de
Rentmeester aldaar: ‘in het dagelijks gebruik (de volksmond) spreekt men van deek...
in keuren en contracten (schrijftaal en wellicht iets beschaafder) van veek’.
Voor deze vier plaatsen op de Hoekse Waard is dus zonder twijfel deek het echte
1)
volkswoord . Dat is verder ook het geval te Heinenoord, Puttershoek, Maasdam
(aan de z.g. Binnen-Maas) en 's-Gravendeel, voor welke dorpen alleen deek werd
opgegeven. Geheel onmogelijk is het echter niet, dat ook hier ergens een veek in
keuren enz. voorkomt, want ik ontving mijn gegevens omtrent deze plaatsen van
personen die van de

1)

Daarop wijst ook een ww. deekə (alleen infin.), dat van Zuid-Beijerland werd gemeld voor
‘opruimen van het deek’. Gewoonlijk tweemaal per jaar wordt nl. het deek bijeengezameld
en verbrand, als het niet op de mesthoop wordt gebracht of voor strooisel in varkenshokken
wordt gebruikt.
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min of meer officiële taal allicht minder goed op de hoogte waren; doch dat neemt
niet weg, dat deek hier het gebruikelijke woord is. Anders daarentegen is het gesteld
in de drie dorpen Goudswaard, Piershil en Nieuw-Beijerland, in het westelijkste deel
van de Hoekse Waard aan het Spui gelegen. Daar bleek veek alleen in gebruik te
zijn; zelfs een oud-dijkgraaf noemde deek te Goudswaard geheel onbekend.
Een opmerkelijke parallel van wat de Hoekse Waard ons biedt, vinden we op het
eiland IJselmonde. Ook daar in het kleinere westelijk deel (Poortugaal, Hoogvliet
en Pernis) alleen veek; in het grotere oostelijk deel (Barendrecht, Groote Lindt,
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, IJselmonde en Katendrecht-Charlois)
- deels ook naar inlichtingen van dijkgraven en secretarissen van polders - alleen
deek, en daartussen in, te Rhoon, een gewoon deek naast een officiëel veek.
Vanwaar op deze eilanden dit verschil tussen het Oosten en het Westen? We
stellen een poging tot beantwoording dezer vraag beter uit, tot we van beide woorden
wat meer weten.
Beginnen we dan met deek.
Uit gegevens mij verstrekt meestal door personen die van polderzaken goed op
de hoogte waren, is mij gebleken, dat ten Zuiden van Lek en Nieuwe Maas uitsluitend
dit woord verder nog in gebruik is: op het Dordtse eiland (gegevens van Dubbeldam);
1)
in de Alblasserwaard en wel langs de rivieren de Merwede (Sliedrecht, Giessendam ,
Hardinxveld), de Noord (Alblasserdam, Kinderdijk) en de Lek (Streefkerk); in een
strook van Noord-Brabant langs de Merwede (Werkendam, Sleeuwijk); en ten slotte
nog op het pas laat ontstane eiland Rozenburg, dat zeer waarschijnlijk het woord
van het vasteland van Holland gekregen heeft.
Want ook op dit vasteland is deek bekend of althans in vroeger tijd bekend
geweest; en moest ik tot nog toe afgaan

1)

Ook van hier werd een ww deekə vermeld.
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op persoonlijke inlichtingen, hier heb ik mij de gegevens grotendeels kunnen
verschaffen uit een paar woordenboeken. Het Ned. Wdb. geeft, vreemd genoeg,
het woord niet. Wel vinden we het bij Beekman in zijn Dijk- en Waterschapsrecht in
Nederland. Hij maakt daar i.v. melding van een Manuscript in zijn bezit over
‘Dijkrechten in Holland’, afkomstig van Van Alkemade en Van der Schelling (dus uit
de

het eerste kwart der 18 eeuw), waar in het Register gevonden wordt: ‘Deek,
aanspoelende ruigte aan den Dijk’, en zelf geeft hij een tweetal citaten met het woord
uit Keuren van Schieland en Delfland resp. van de jaren 1622 en 1656. Boekenoogen
in De Zaansche Volkstaal i.v. heeft deek (te Assendelft) en diek (in de Wormer en
te Jisp), onz. soms vr., met de bet. ‘in het riet aangespoelde ruigte en vuilnis’, maar
ook met een citaat: ‘dat den huyrder gehouden sal wesen het deeck wel schoon
o

van den dijck te te doen (Hs. resolutie a 1705)’. Ook voor Kennemerland geeft hij
o

een citaat uit Keur van Uitgeest a 1635: ‘Geen dieck te mogen halen van yemants
Lant’, en uit wat hij zegt i.v. afdeeken is af te leiden, dat evenzo hogerop in
Noord-Holland, in de Oude Zijpe, ons woord bekend is geweest. Uit zelf verkregen
inlichtingen kan ik daaraan toevoegen, dat het woord ook nog bestaat in Waterland
en wel met de bet. ‘afval van het bladwerk van riet’ in het gewone spraakgebruik,
en met de bet. ‘aanspoelsel enz.’ in de verhuringsvoorwaarden van het
Hoogheemraadschap, waarin o.a. bepaald is, dat de huurders verplicht zijn hun
‘gehuurde dijkperken zuiver te houden van distelen enz. alsmede om het deek weg
te nemen’. Maar er zijn ook streken in Holland, waar we van wege de aanwezigheid
van dijken en kaden het woord zouden verwachten te vinden en waar het toch niet
schijnt voor te komen. Zo geeft b.v. Karsten, die het toch zeker uit Boekenoogen
wel kende, het voor Drechterland niet. En zo bleek mij bij navraag, dat het ook
onbekend is in het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk en - wat mij
nog het meest tegenviel - in dat van Rijnland. Toch zou het mij niet verwonderen,
als te
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eniger tijd het bestaan van ons woord in het heden of in het verleden hier of daar
in deze streken nog eens werd geconstateerd. Voorlopig echter zullen we met deze
hiaten genoegen moeten nemen.
Mijn onderzoek nu in oostelijke richting vervolgende, werd ik verrast, doordat ik
hogerop langs de Lek niet als te Streefkerk deek, maar een gewijzigde vorm daak
aantrof te Willige-Langerak in de Lopikerwaard en te Vianen in de Vijfheerenlanden.
Ook uit Culemborg berichtte mij een oud-dijkgraaf, dat thans van het door mij
bedoelde aanspoelsel wel weinig notitie meer wordt genomen, maar dat hij zich
door het lezen van mijn vraag nu toch ‘van vroeger’ het woord daker daarvoor
1)
herinnerde . De vorm daak is ook in het N.O. van Utrecht, in het mondingsgebied
van de Eem, bekend geweest. In de levende taal bestaat die daar niet meer - men
zegt er nu ‘drift’ of ‘ruigt’ voor - maar blijkens een mededeling van den Secretaris
van het Waterschap Eemnes komt in de notulen van het Dijkbestuur van de
Bunschoter Veen- en Veldendijk van 1631 het volgende voor: ‘Bij de inspectie van
den Kujdijk’ - onder Hoogland - ‘bevonden, dat deze dijk op een gedeelte heel leegh
was en de daeck daarop lag’. Van hier kwam ik als vanzelf naar een tweede
mondingsgebied aan de Zuiderzee, de NW.-hoek van Overijsel, waar de gegevens
weer talrijker zijn. Het Ned. Wdb. vermeldt een znw. daak ‘in den omtrek van
Giethoorn in gebruik voor: aandrijvend riet’. Hetzelfde woord vinden we, in de
schrijfwijze dṑk, bij Gunnink, Het Dialect van Kampen e.o. blz. 120 als ‘overblijfselen
van riet, biezen enz. die bij hoog water tegen den dijk drijven’. Ongeveer in dezelfde
tijd heeft Verdam in Ts. 26, 77 op gezag van Dr. A. Beets een znw. daak vermeld
als te

1)

Te Zaltbommel bleek dakel in gebruik met daarnaast reffel en geffel (bij Van de Water geen
van drieën genoemd). Reffel is ook bekend te Brakel, eveneens aan de Waal, en geffel
herinnerde mij aan een mededeling die ik reeds vroeger uit Dordrecht had ontvangen, dat
n.l. ‘achter Werkendam’ gaffelen gezegd wordt voor het bijeenzamelen van het deek en dat
daar een villa de naam Gaffelhoek draagt (vgl. het later te noemen Veekhoek).
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Wilsum bij Kampen gebezigd, maar in een afwijkende betekenis, nl. die van ‘stroo
of riet waarmee daar boerenwoningen worden gedekt’ en in diezelfde betekenis
noemt ook Bergsma, Woordenboek bevattende Drentsche woorden en uitdrukkingen
blz. 5 een dook voor West-Overijsel. Ten slotte is het woord daak nog vermeld door
H.J. Moerman in NGN. 7, 45 noot 1) als een andere naam voor feek (zie later) ‘rand
van aangespoeld stroo enz’. Mede naar aanleiding van het verschil in betekenis dat
zich hier voordeed, heb ik nadere inlichtingen gevraagd aan den heer Moerman,
die zo vriendelijk was mij mee te delen, dat daak (uitgespr. daok) met de bet.
‘aanspoelsel enz.’ in Kampen e.o. algemeen bekend is en bijv. voorkomt in
advertenties der waterschappen, maar dat hij de bet. ‘riet om woningen mee te
dekken’ te Wilsum niet bevestigd kon krijgen; ‘zulk riet’, schreef hij mij, ‘heet daar
dek of dekriet’. En ook Dr. Beets had desgevraagd de goedheid mij te berichten,
dat de in Ts. 26 voor Wilsum opgegeven betekenis van daak slechts gissing was,
òf van hem òf van Verdam, maar in alle geval onjuist.
Zo hebben we dan hier en daar in en bij Utrecht en in Overijsel een znw. daak
gevonden, dat in betekenis geheel met het holl. deek overeenstemt. Het is wel niet
twijfelachtig, dat we hier met twee vormen van één en hetzelfde woord te doen
hebben. Gunnink t.a.p. vergelijkt voor zijn dṑk het mnl. ww. daken ‘vast zijn, hechten’,
nu nog vla. ‘raken, treffen, tegen aankomen of zijn’, maar dit heldert weinig op,
omdat we van dit ww. zelf verder niets weten. De afleiding van daak in het Ned.
Wdb. gegeven (‘van den stam van dak, mogelijk een afl. van het bnw. daken’ =
rieten) kan mij evenmin bekoren. Een bnw. daken toch, waarop Dr. Knuttel zich
beroept, komt hoogst zelden voor: het Mnl. Wdb. kende het nog niet en het is later
alleen aangetroffen in een paar ongedrukte rekeningen van het St.
Bartholomeus-gasthuis te Utrecht (Ts. 26, 78). 't Is niet waarschijnlijk, dat dit toch
zeker ongewone bnw. aanleiding zal hebben gegeven tot het op de een of andere
wijze
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ontstaan van een znw. daak. Bovendien - en dit pleit ook tegen het vermoeden van
Verdam t.a.p. dat de aa van daak wsch. uit de verbogen naamval van dak in de
nominatief zou zijn doorgedrongen - verzet zich hiertegen de uitspraak van het
woord ter plaatse (Gunnink: dṑk, waarin ṑ = a van eng. fall; Moerman: daok); die
1)
wijst toch op een oudere â en niet op een uit ă gerekte ā .
Willen we nu echter utr.-overijs. daak met holl. deek gelijkstellen, dan schijnen er
drie mogelijkheden te bestaan.
In de eerste plaats kunnen wij er van uitgaan, dat de â van daak, evenals de ee
van deek (en de ie van zaans diek), ontstaan is uit germ. ai, zodat dan daak een
frisisme zou moeten zijn. Maar daartegen pleit, dat daak (en zelfs deek) in 't Fri. niet
schijnt te bestaan: bij Halbertsma komt het niet voor, het Fri. Wdb. kent het evenmin,
en het is mij niet gelukt door navraag bij geboren Friezen het bestaan er van
bevestigd te krijgen. Uit het bij Beekman a.w. vermelde deecklandt, dat hij omschrijft
als ‘grasland dat met deek (biezen?) bezet is. Schraal, minwaardig grasland (?)’ en
waarvan hij citaten geeft uit een lijst der landen onder Wijmbritseradeel, mag niet
worden afgeleid, dat een simplex deek in dit deel van Friesland bekend is geweest,
of althans niet dat deek een fri. woord is geweest, want dit deecklandt komt yoor in
het Register v.d. Aanbreng der Floreenbelasting v. 1511 dat, zoals de heer K.
Fokkema mij meedeelde, veel Nederlands bevat.
Deze veronderstelling zal dus moeten vervallen. Evenzeer te

1)

Zie Kloeke, De Noordndl. tegenstelling enz. in NT. 28 het kaartje op blz. 65 en verder Gunnink
a.w. § 48: ‘Germ æ̂ (wgm â) werd meestal ṑ’. Wel worden daar in § 41 enige woorden
genoemd, die ṑ zouden hebben uit ă of ā, maar men vergelijke de gerechtvaardigde
aanmerkingen op die paragraaf gemaakt door Van Wijk (Ts. 31, 24 noot 3) en Van Haeringen
de

(Ts. 40, 283). - De kwaliteit van de aa in het mij slechts uit schriftelijke bron bekende, 17
eeuwse daeck uit Eemland zal wel moeilijk te bepalen zijn, maar het waarschijnlijkst is toch
wel, dat ook deze dan oorspronkelijk lang geweest zal zijn. Hetzelfde geldt voor het
tegenwoordige daak elders hier en daar in en bij Utrecht, omdat daar ā en â niet meer worden
onderscheiden, vgl. Kloeke a.w. blz. 71: ‘Toch meen ik op grond van het materiaal voorloopig
als een feit te mogen aannemen, dat in geheel Utrecht de ā en â samengevallen zijn’.
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verwerpen lijkt mij die welke de ee van deek opvat als umlaut van â, zoals we dat
in bedeesd, dwepen enz. kennen. Immers het is niet aannemelijk, dat een umlaut
van â in Utrecht en Overijsel zou ontbreken en in streken zou voorkomen, waar
umlaut van lange klinkers niet thuis hoort; bij bedeesd, dwepen enz. is dat dan ook
niet het geval.
Maar er is nog een derde mogelijkheid. Het Fri. kent nl. een znw. teek, dat in
betekenis geheel met daak en deek overeenstemt en dat men vinden kan bij
e

Halbertsma i.v. bòsk, 3 art.: ‘similem congeriem’ - als bòsk - ‘undae projiciunt in
ripas lacuum quae Frisice audit kreek vel teek’. Wel ontbreekt dit teek in Fri. Wdb.
terwijl kreek er in voorkomt, maar een bezwaar behoeft dit misschien niet te wezen:
woorden als de hier behandelde zijn van een zeer beperkt gebruik en leven alleen
in bepaalde kringen, waar ze dan eeuwen lang kunnen bestaan zonder door
lexicologen te worden opgemerkt. Er schijnt dan ook geen reden te zijn om aan H's
teek te twijfelen (‘komend uit een waterland’, zo schreef mij de hr. Fokkema, ‘zal hij
het wel gekend hebben’). Op z'n hoogst zou het ontbreken er van in het Fri. Wdb.
twijfel kunnen wekken, of het woord wel Westfri. is. Want Oost- en Noordfri. is het
zeker. Bij Ernst Löfstedt, Die nordfri. Mundart des Dorfes Ockholm und der Halligen
1)
I 49 vindt men: ‘tēik n. am Ufer angeschwemmtes Treibsel von Tang, Seegras etc.
Hall(igen), - aei - Ock(holm)’, en in een noot noemt hij dit ‘Ein Wort der südöstlichen
Nordseeküste’ en vermeldt nog de volgende vormen: tege, jüt(isch); teek ‘Meergras,
was vom Strom ans Ufer geworfen wird’, Eiderstedt; tiək, Föhr; têki, Sylt: têk, ṯökn
‘weiche Masse zusammengepresster Seepflanzen, wird auf der Düne gefunden’,
Helgol(and); täjk ‘Seegras’ Mor(ingen) en têk, thêk ‘der den Strand bedeckende
Auswurf des Meeres, welche nach Ablauf des Wassers liegen bleibt... und aus Tang,
Seegras, Stroh... besteht’ bij Ten

1)

De verwijzing naar dit werk dank ik mede aan de vriendelijke hulpvaardigheid van den heer
Fokkema.
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Doornkaat Koolman. Als grondvorm van dit alles meent Löfstedt te moeten aannemen
germ. *þêka ‘Seegras’ (bij de idg. wt. (s)teg ‘decken’), ablautend met germ. *þeku
‘dick’ (vgl. gr. stegnós ‘bedeckt, dicht, fest’). Welnu, wanneer deze etymologie in
1

hoofdzaak juist is en terecht voor de Noord- en Oostfri. vormen een germ. ê wordt
aangenomen, dan is daarmee utr.-overijs. daak (dṑk) verklaard (idg. t = ofri. th, t =
1

mnd d en idg. ê = ofri. = os. ofra. â = overijs. ao, ṑ). Ontlening aan het Fri. heeft
daarmee voorgoed afgedaan, en wel zal dan daak ten slotte toch samenhangen
met ndl. dak, maar op enigszins andere wijze dan Verdam en Knuttel zich dat hebben
voorgesteld.
Wat voor ons echter hier van meer belang is, ook holl. deek kan bij deze
etymologie één zijn met utr.-overijs. daak zonder er umlaut bij te pas te brengen,
als we aannemen, dat we bij het eerste en niet bij het tweede met een frisisme te
doen hebben, waarbij dan onder frisisme niet verstaan moet worden een ontlening
aan 't Fri. in later tijd, zoals bij de ndl. woorden til en terp, maar een relict uit overoude
tijden (liever dus misschien te noemen een Ingwaeonisme), dat in Holland ook deel
genomen heeft aan de overgang van wgm .þ in ndfrk. d en daar dus zeker van vóór
± 1100 dagtekent.
Het Zaanse diek behoeft hiertegen geen bezwaar te zijn; het toont een latere
vernauwing tot ie, niet van een ee die uit ai is ontstaan, zoals Boekenoogen (De
Zaansche Volkstaal § 42) meende, maar van een ee die teruggaat op wgm. â. Een
dergelijke gang van zaken dus, als we bijv. ook zullen moeten aannemen bij de
woorden wiel (waterkolk ontstaan door een dijkbreuk) < weel en gier (mestvocht) <
*geer, welke beide woorden m.i. de gegeven afleiding van deek dan ook in niet
1)
geringe mate steunen . Van gier, waarbij naast elkander staan mnd. gâre - ofri.
gêre - fri. holl. gier, jier, ier, zegt reeds

1)

3

Men denkt hier onwillekeurig ook aan de waternaam aa-ee-ie (Schönfeld, Hist. Gramm. blz.
35); doch misschien is dit geval niet geheel identiek met daak-deek, zie Van Haeringen in
Ts. 42, 270 noot 2).
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Franck-van Wijk: ‘De ie heeft zich in fri. en noordholl. diall. uit ofri. ê ontwikkeld.
1

Deze < germ. ê ’, juist dus zoals wij ons het proces bij deek denken. Nog treffender
is de overeenkomst met wiel. Immers ook dit is, wat we een ‘Noordzeekustwoord’
zouden kunnen noemen, en het hoort in dezelfde sfeer thuis als deek: waar hoge
vloeden en dijken zijn, daar heeft men kans wielen en deek aan te treffen. Het
vocalisme van waal-weel-wiel is geheel in overeenstemming met dat van deek. Door
Löfstedt a.w. 50 wordt het woord dan ook inderdaad op gelijke wijze behandeld en
dus tot een germ. *wêlo (*wêla) teruggebracht, en ook Van Haeringen in Supplement
op Franck-Van Wijk i.v. waal acht identiteit der verschillende vormen waarschijnlijk.
Er is ook overeenstemming in de geografische verbreiding der vormen van beide
woorden, maar er is ook verschil; zo bijv. dat wiel een heel wat groter
verbreidingsgebied heeft verkregen dan diek, maar juist in de Zaan ontbreekt. Doch
dit eist een nauwkeuriger onderzoek en dat zou ons nu te ver van honk voeren.
Levert dus het Zaanse diek in dit verband geen bezwaar, wel schijnt dat het geval
met een vorm deek die in Brem.-nieders. Wtb. I 368 sub veken wordt vermeld als
‘in einigen Gegenden’ voor te komen. Is deze vorm zuiver Nedersaksisch, dan komt
de verklaring van utr.-overijs. daak weer op losse schroeven te staan. Löfstedt t.a.p.
neemt dat echter niet aan; hij zegt er van: ‘dürfte ein dem nd. Lautsystem
angepasstes fries. thêk sein’. Misschien dat ook hier van een relict sprake kan
1)
wezen. Doch ik acht mij niet competent daarover een oordeel uit te spreken .

1)

In mijn Dial. van Oud-B. heb ik nog als tweede betekenis van deek vermeld: ‘vuil (waterplanten)
uit de slooten’. Van deze bet. kreeg ik nu van de andere plaatsen op de Hoekse Waard geen
bevestiging en bij nadere informatie bleck, dat zij ook te Oud-B. niet (of niet meer) bekend
schijnt te zijn. Toch weet ik zeker, dat ik ze indertijd hoorde van een volstrekt betrouwbaar
persoon, wiens ouders en grootouders van vaders- en moederszijde alle geboren O-B'ers
waren. Daarbij komt, dat in deze bet. het woord nog wel in gebrnik is te Sleeuwijk en te
Werkendam, blijkens mededelingen van resp. een Voorzitter en een Secretaris van
polderbesturen (vgl. ook hierna blz. 221 dezelfde bet. bij veek). Ik ben dns geneigd te geloven,
dat deze bet. te Oud-B. is uitgestorven of aan 't uitsterven is; trouwens van het woord deek
zelf werd mij voor sommige plaatsen ook gemeld, dat de jongere generatie het niet meer
kent.
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Gaan we nu over tot veek, dat we reeds te Oud-B. en op een paar andere plaatsen
op de Hoekse Waard en IJselmonde hebben ontmoet als het min of meer officiële
woord naast deek en verder in 't uiterste Westen dier eilanden als het enig
gebruikelijke. Op de tot hier toe nog niet genoemde Zuidholl. eilanden, dus op
Voorne, Putten, Goeree en Overflakkee is nu dit veek het gewone volkswoord en
tevens ook het woord, dat in keuren, rekeningen enz. van polders zonder uitzondering
wordt gebezigd; overal waar dus daar veek in gebruik is in de spreektaal, is deek
geheel en al onbekend.
Voor Voorne en Putten kreeg ik gegevens dienaangaande van Hekelingen,
Spijkenisse, Geervliet, Heenvliet, Den Briel, Nieuw-Hellevoet, Oudenhoorn en
Zuidland. Bovendien leeft op Voorne het woord nog in de naam van de polder
Vekhoek, een der vier bedijkingen (Oud-Hellevoet, Vekhoek, Oude Goote en
Nieuwland) die samen het grondgebied vormen der tegenwoordige gemeente
Vierpolders, ten Z.-O. van Den Briel. De oude naam van deze polder luidde Veechoek
o

(zo bijv. bij P.L. Muller, Regesta Hannonensia blz. 76, a 1317, en verder blz. 190,
200, 251), en het is wel niet twijfelachtig, dat oorspr. met die naam te kennen werd
gegeven, dat in deze hoek van het land veel veek aanspoelde (vgl. straks de
Vaakhoek op Schouwen).
Voor Goeree-Overflakkee, dat in de Me., voor zo ver het toen bestond, in
hoofdzaak deels tot Voorne (West- en Zuid-Voorne) deels tot Putten (Putten over
de Flakkee) behoorde, werden mij inlichtingen verstrekt betreffende Ouddorp,
Middelharnis, Dirksland, Herkingen, Oude Tonge en Ooltgensplaat. Overal zegt
men hier veek, en deek is er geheel onbekend.
Overal ook wordt het woord uitgesproken met scherpheldere ee. Maar door
persoonlijke waarneming bij drie sprekers van dialect (van Piershil, Hoogvliet en
Dirksland) ben ik geneigd
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het er voor te houden, dat de uitspraak van deze ee niet precies gelijk is aan die
van de ee in beierl. deek, d.w.z. als de ee van ndl. leer. Het wil mij voorkomen, dat
de ee van veek meer open is, wat ook zou kunnen worden opgemaakt uit een paar
schriftelijke aanwijzingen die ik ontving; zo werd bijv. voor Geervliet de klank
vergeleken met die van fr. évêgue, voor Zuidland gaf men op vèĭk en voor
Oudenhoorn omschreef men (voor mij niet erg duidelijk): ‘met een lelijke doffe è-klank
als 't geluid van een oud schaap’. En ik moet erkennen, dat voor mijn gehoor een
verkorting als we aantroffen in de naam Vekhoek beter te begrijpen is bij een
uitspraak vèĭk dan bij een uitspraak met ee van beierl. deek: in 't laatste geval zou
men eerder Vikhoek verwachten. Daarentegen berichtte Dr. M.A. van Weel mij, dat
de ee van 't Goereese veekə klinkt als die van goer. been en steen. Het is dus
twijfelachtig, of dit toch zeker geringe verschil op een andere oorsprong der ee wijst.
De vraag drong zich op: zou veek, evenals dat met deek het geval is, ook buiten
de Zuidholl. eilanden in gebruik zijn? Voorne (om van Putten niet te spreken) en
Goeree-Overflakkee wezen vanzelf naar Zeeland, en een mededeling bij Ramaer,
Geogr. geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en de Nieuwe Maas in de Me.
blz. 131, dat in Van den Bergh's Oorkondenboek I 180 een plaats Veechoek op
Zuid-Beveland wordt genoemd, leidde tot het vermoeden dat veek daar bekend
moest zijn of geweest zijn. Het vermoeden werd versterkt, doordat ik later bij Mr.
A.J.F. Fokker, Schouwen vóór 1600, dl I, blz. 2 het volgende citaat van 1512
tegenkwam uit een werk van C. Battus, geneesheer van Adolf van Bourgondië: ‘dat
hi in waragtighe scrifte van Zeelandt gevonden heeft, dat Zeelandt omtrent Christus
ons Salichmakers tijde en lange daerna niets dan schorren en veecke en was’. En
het vond opnieuw steun door een ander citaat in hetzelfde werk van Fokker, dl II
blz. 405, waar we in een verslag van de ‘gesteltenisse der dijkagie van den Lande
o

van Schouwen’ a 1702 lezen: ‘De gem(elde) schelhoek’ - bedoeld wordt een deel
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van de dijk aan de Zuidoever ten W. van Zieriksee - ‘is ook genaamt de Vaakhoek
ter oorzaake van het menigvuldige vaak dat daar altijd is... en bij storm vaak en
schellen wel van daan geperst worden als wanneer den dijk dan bloot legt’. Het is
duidelijk, dat vaak hier ook 't een of ander aanspoelsel van het water aanduidt en
deze Vaakhoek dus een merkwaardige parallel is van de Veechoek bij Den Briel
en op Zuid-Beveland, en dat beide namen hun opheldering vinden in het synonieme
Schelhoek: hoek waar veel schellen (Zeeuws schel = schelp) aanspoelen.
Al wilde men nu ook hiermee het bestaan van een znw. veek in Zeeland voldoende
gestaafd achten, dan leek toch de vorm vaak op Schouwen merkwaardig genoeg
om een nader onderzoek in te stellen. Door de vriendelijke bemiddeling van mej.
Dr. H.C.M. Ghijsen, secretaresse van de Zeeuwse Vereniging voor
Dialect-Onderzoek, is daarom een vraag naar het woord in het Nieuws dier
Vereniging opgenomen. De antwoorden op deze vraag leerden het volgende. Deek
is in Zeeland nergens bekend. Het gewone woord is veek (met scherpheldere ee)
dat werd vermeld voor Schouwen (Burgh), Tholen (stad, Scherpenisse en St.
Annaland), Zuid-Beveland (Heinkenszand, Lewedorp, Nieuwdorp, Wolfaartsdijk,
Kattendijke, Wemeldinge, Waarde en Rilland-Bath) en Zeeuws Vlaanderen (Biervliet
en Lamswaarde). Afwijkende vormen zijn: vaak op Schouwen en Duiveland (vermeld
voor Brouwershaven, Zonnemaire, Bruinisse en Ouwerkerk), veeke te Hoek bij
Terneuzen en vekken op Walcheren (Domburg en Zoutelande). Van bijna overal
werd als betekenis opgegeven ‘wier, zeewier’ en ‘vuil en ruigte bij vloed tegen dijken
aangespoeld’; maar een paar keer was ook vermeld: ‘groene wierbedekking in een
sloot’ (Domburg, waar men bijv. spreekt van puӛ-vekken = vekken met kikkerdril)
of ‘vuil en vellen uit de sloot’ (Heinkenszand en Scherpenisse). Verder bleek nog,
dat Burgh een inf. veekə kent = veek rumə te St. Annaland, en dat de bocht in de
Schelde tussen Walsoorden en Baalhoek de Veek'oek wordt genoemd.
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De vraag naar de herkomst van veek werd met dat al niet gemakkelijker te
beantwoorden, doordat nu nog een nieuwe vorm, vekken op Walcheren, was komen
opduiken. En vanwaar dat vaak in het grootste deel van Schouwen en Duiveland,
in een gebied dat als een eiland in de veek-zee ligt? Een relict? Maar het woord
veek zelf maakt op mij de indruk een relict te zijn. Wanneer ik nu daarbij nog in
aanmerking neem, dat in het Brem.-nieders. Wtb. I, 368 een artikel ‘veken (ε!) oder
feek, Stoppeln, Stroh und andere leichte Sachen, welche beij hohem Wasser ans
Land gespület werden’ voorkomt, waaruit dus blijkt, dat het woord ook in 't Nederduits
1)
bestaat , dan moet ik erkennen, dat ik nog geen goede voorstelling heb van de
onderlinge samenhang dier vormen en van de mogelijke grondvorm. Voorlopig maar slechts aarzelend schrijf ik het neer - lijkt mij het waarschijnlijkst, dat we moeten
uitgaan van germ. fêk (Idg. p g? vgl. Franck-van Wijk op vak), al of niet met volgende
umlautsfactor. Maar misschien ook verdient overweging een germ. wt. faik, waarbij
we dan een analogon van vaak-veek zouden kunnen vinden in
Haamstede-Heemstede, wanneer die beide namen aan elkaar gelijkgesteld mogen
worden (zie N.G.N. 9, 4).
Liever echter dan me hier verder in te verdiepen en mij daardoor aan allerlei
gevaren bloot te stellen, voeg ik als slot van mijn onderzoek nog toe, dat nog vóór
de antwoorden uit Zeeland in mijn bezit waren, de heer A.v.d. Poest Clement te
Poortugaal mijn aandacht had gevestigd op Andries Vierlingh's Tractaet van Dyckagie
o

(Rijks Geschiedk. Publicatiën, Kl. Serie n 20), waar bijv. op blz. 311 voorkomt: ‘Men
moet oock wel toesien, datter geen feeck, ruijchte, strooij of andere vuijlte in de
gaeten blijve leggen, dat daer met den stroom aengeworpen is’. In de Verklarende
Woordenlijst tekent Ir. A.G. Verhoeven,

1)

N.G.N. 7, 45 noot 1) vermeldt dit feek ook voor Overijsel. Doch dit is een vergissing.
Halbertsma, Overijs. Alm. 1836 noemt feek, rand van aangespoeld stroo enz. uitdrukkelijk
platduits (mededeling van den hr. H.J. Moerman); hij heeft het dus wsch. uit Brem. Wtb.
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inspecteur der domeinen in Zeeland, hierbij aan: ‘feeck, tegen den dijk aangedreven
ruigte, het in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant nog algemeen in dien zin gebruikte
woord veek’. Dit klopt dus - afgezien nu van vaak enz. - voor Zeeland met mijn
inlichtingen. En ook voor westelijk Noord-Brabant is het geheel in overeenstemming
1)
met de gegevens, die ik zelf reeds had gekregen uit Dinteloord, Willemstad , Moerdijk
en Drimmelen. Alleen te Almkerk (Nieuwendijk), dus heel wat meer binnenwaarts
en al dicht bij de Merwede, zijn, indien ik ten minste de vandaar verkregen inlichtingen
juist interpreteer, beide woorden deek en veek in gebruik.
Ik kom nu nog eens terug op de vraag die ik blz. 211 stelde: vanwaar op de eilanden
IJselmonde en Hoekse Waard die tegenstelling tussen het Oosten met deek en het
Westen met veek? We hebben gezien, dat beide woorden ‘Noordzeekustwoorden’
zijn, wier gezamenlijke verbreiding zich (met gapingen) op z'n minst uitstrekt van
Jutland tot Vlaanderen, en die juist aan de uiteinden van deze kuststrook, schijnt
het, het taaiste leven hebben. De isoglosse loopt door het mondingsgebied van de
Maas. Op de twee genoemde eilanden stoot dus blijkbaar het deek-gebied van het
Noorden (en Oosten) op het veek-gebied van het Zuiden (en Westen). Wie echter
op de hoogte is van de wordingsgeschiedenis dezer Zuidholl. eilanden, zal allicht
wat verder willen gaan en de gedachte niet kunnen onderdrukken, dat de
tegenwoordige verbreiding der woorden deek en veek hier nog een vrij getrouwe
afspiegeling is van de vroegere staatkundige toestand. Vooral voor IJselmonde
spreekt dat sterk. Zoals op Kaart V van de Geschiedk. Atlas van Nederland (Holland,
Zeeland en West-Friesland in 1300) Blad IV te zien is, werd het grotere oostelijk
deel van IJselmonde in de Me. ingenomen door de Riederwaard en de Zwijndrechtse
Waard, beide behorende tot het toenmalige Zuid-

1)

Van hier werd ook een inf. veekə vermeld en werd het geslacht van het woord als vr.
opgegeven. Helaas heb ik naar dat geslacht in Zeeland niet gevraagd.
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Holland. Van de plaatsen met deek die ik op IJselmonde heb genoemd, lagen
IJselmonde, Ridderkerk, H.I. Ambacht, Zwijndrecht, Groote Lindt en Barendrecht
in dit gebied. Het kleinere westelijk deel behoorde echter tot de heerlijkheid Putten
(‘Putten over de Maas’) en hierin lagen de dorpen die nu nog alleen veek kennen:
Pernis, Hoogvliet en Poortugaal. Rhoon lag buiten Putten, maar ook buiten de
Riederwaard; vandaar misschien dat beide woorden er voorkomen. Wat
Katendrecht-Charlois betreft, staatkundig behoorde het tot Putten, maar het lag
geheel binnen de bedijking van de Riederwaard, en dit kan het gebruik van deek
hier voldoende verklaren. - Minder sprekend, maar toch goed herkenbaar, is het
beeld dat de Hoekse Waard vertoont. Tot Zuid-Holland behoorde hier het land ten
Oosten van de vroegere Striene en Maas (Grote Waard en Tieselenswaard met de
er bij behorende uitgorzen enz.) en daarin vinden we in 1300 of later de deek-dorpen
Heinenoord, Puttershoek, Maasdam, 's-Gravendeel, Strijen en Numansdorp. Tot
Putten, ten Westen van Striene en Maas (‘Putten over het Spui’), behoorden in de
Me. Goudswaard (of De Korendijk) en Piershil, beide met veek. Van de later op
o

Putse grond ontstane dorpen heeft Nieuw-Beijerland (van a 1582) zich bij Putten
o

o

aangesloten, maar zijn Oud-Beijerland (van a 1557) en Zuid-Beijerland (van a
1625) afgeweken. - Ook in Noord-Brabant zien we in het land van Altena een
deek-gebied (langs de Merwede) stoten op een veek-gebied. Misschien vormde
hier de vroegere Maas de isoglosse.
Driebergen
A. OPPREL
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De akkernaam fekkenstuk en zijn verwanten
In de marke Usselo onder de gemeente Enschede liggen enige akkers bij het erve
Elferink, die door den eigenaar en de naburen als het fekkenstuk [tfekŋstük] worden
aangeduid, een naam die - gelijk zoveel andere, niet minder belangwekkende,
ofschoon vaak raadselachtig blijvende akkernamen in deze contreien - niet nalaat
op de verbeelding van den onderzoeker indruk te maken en waarover en naar
aanleiding waarvan ik hier iets te berde zou willen brengen. Het zijn ‘stukken’ - ook
in de oude marke, thans ‘buurtschap’ Honesch onder de gemeente Haaksbergen
bevindt zich een dergelijke, eveneens het fekkenstuk geheten akker - die zonder
enige natuurlijke begrenzing (als een ‘wal’) tussen andere akkers liggen. En te
vreemder lijkt de naam, wanneer men bedenkt, dat het boerenlexicon ‘in deze
wereld’, om de stad Enschede, een woord fekken bevat in de betekenis: het uit
latwerk bestaande schot, dat van voren en vooral van achteren de laadruimte van
de wagen afsluit en in- en uitgeschoven kan worden. Het is een onder de boeren
algemeen bekend vakwoord, dat eigenlijk - zoals men mij vaak vertelde - betrekking
heeft op een afschutsel, waarvan de opstaande latten (zes à tien in getal b.v.) door
een tussenruimte van elkaar gescheiden zijn en door enige horizontale latten
bijeengehouden worden. Toch spreekt men bij een wagen om Enschede ook wel
van fekken, wanneer het schot dicht is (zulk een open fekken kan men thans nog
1)
het best bij de turfwagen waarnemen, bij een kar heet het dan steeds bröt. Elders
in Twente is dat niet het geval. De heer B. Wegdam, een kenner van de taal,

1)

Een open ‘achterhek’ ziet men ook op de tekening van de boerenwagen bij het stuk van C.H.
Ebbinge Wubben in Driem. Bl. V.
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het leven en bedrijf der marke Hengevelde, schrijft mij hierover: ‘is de wagenladder
van planken (niet van latten met stijltijes), dus dicht, dan wordt de wagen gebruikt
voor het vervoer van aardappelen, enz.; dan is het fekken ook dicht en heet bröd’.
In het Noorden van Twente, zich ook op het stuk der klankleer - ik noem slechts de
opmerkelijke, ook Osnabrückse, onderscheiding van oudgerm. ô en au in dat gebied
- van het overige landschap veelal onderscheidend, b.v. te Geesteren, Mander,
Ootmarsum, spreekt men evenals te Rijssen, Enter, Wierden en in Westelijker gebied
van het hek, het achterhekke, de wagenhekken, en de uitdr. ‘hee hef tachterhekke
kreegn’ (hij heeft een blauwtje gelopen) geniet ook in de graafschap Bentheim een
zekere populariteit; ook uit Drente (b.v. Staphorst, Driem. Bl. VI 61) en Groningen
(Ter Laan) zijn mij niet dan achterhekke en achterschot (Ned. Wdb. s.v. bord:
achterbord te Axel) bekend. Maar het gebied ten Z. en ten O. van De Lutte, Delden,
Neede en Aalten spreekt - om het kort te zeggen en niet over de overigens wel
enigszins ter zake doende wagenbouw uit te weiden - van fekken, vèèken, bröt en
bret, al schijnen te Varsseveld de opstaande z i j s t u k k e n van de kruiwagen met
de fekkens aangeduid te worden en al heb ik over de verbreiding verder weinig
gegevens. Nu heb ik mij door bejaarde boeren om Enschede laten vertellen, dat
het fekken van de vorige generaties uit door t w i j g e n samengehouden s t o k k e n
bestond en er is voor mij - al heb ik zulk een fekken nooit gezien - geen reden om
dat niet te geloven. Want dat bedoelde voor- en achterschotten en ook de ladders
van de wagen (niet van de kar, waarin het achterschot om begrijpelijke reden van
deugdelijker maaksel diende te wezen) oudtijds uit vlechtwerk bestonden, lijdt geen
1)
twijfel, wanneer men bedenkt dat die schotten elders (hier en daar ook wel in
Overijsel) aan-

1)

Gallée, Driem. Bl. IV 31: krat ‘het bret achter op den boerenwagen, ook een vlechtwerk om
iets af te sluiten’.
Misschien werd oudtijds ook vlechtwerk gebruikt om het voer hooi op de wagen vast te leggen.
Lidén wil bij het woord wezeboom n.l. aan germ. wiska, ndl. wisch denken, waartegen Van
Gerwen (Taaltuin III 351) het twijfelachtige bezwaar aanvoert, dat een wisboom thans geen
twijgje maar een dikke paal is. Overigens schiet ook Van Gerwens afleiding (mnl. wisse =
touw, strop; bij mnd. wede = strik) te kort om de zeer talrijke (door hem trouwens niet
genoemde) dialectvormen van het woord in Overijsel en Gelderland te doorzien. Tenzij men
daarin niet dan ‘jongere vervormingen’ zou willen zoeken.
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geduid worden met het woord krat (men vergelijke de betekenisomschrijving van
dit woord in het Ned. Wdb.), dat oorspronkelijk ‘vlechtwerk, gevlochten voorwerp’
heeft beduid; en van enig belang is in dit verband het feit, dat in het Z. van het
Teutoburgerwald flechtn wordt gesproken in de betekenis ‘seitliches Wagenbrett’
(Wix § 37), hetgeen Teuchert (Teuthonista III 88) deed uitroepen: ‘das seitliche
Wagenbrett wurde also früher aus Weidenruten geflochten!’ Trouwens, Gallée schijnt
evenals Halbertsma vèke in de zin van ‘gèvlochten heining van boomtakken’ gekend
1)
te hebben en de Enscheder (of liever: Usseler) akkernaam fekkenstuk moet wel
‘akker met gevlochten omheining’ betekend hebben. Het woord herkent men verder
in de naam Eekter feek bij Elburg (Moerman, NGN VII 45 noot) en in vêken, dat in
de IJselstreek een brug van rijshout en zoden, waar het water doorheen kan lopen,
schijnt te betekenen (zie het woord bij Van Marle in Schelde-Weichsel I 534),
2)
synoniem dus van spik, enz., dat ook wel omheining (Moerman t.a.p.) beduidt . Ook
o

de geslachtsnaam Vekeman (vgl. Staverman) was te Deventer inheems; a 1338
3)
is er een schepen Arnold Vekeman en ook in de rekeningen zelf ontmoet men
meermalen deze naam. Maar het woord hoort ook in Vlaanderen thuis, al sedert de
Middeleeuwen: men zie

1)
2)

3)

Gallée, Wdb. Geld.-Ov. Dial. 76, noemt dit vèke terecht in Twente onbekend.
o

Prof. Muller noemt mij nog de volgende mededeling uit het markeboek van Epse, a . 1784
(zie J. de Graaf, Uit Gorssels verleden, Dev. 1926, blz. 53): in de vergadering der
markegenoten van Epse werd, na doorbraak van de IJseldijk, besloten, dat ‘yder binnendijks
wonende boer van den 1 November tot 1 May in gereedheid moest hebben en houden twee
vekens (noot: Hek of horde van vlechtwerk, dienende voor afsluiting van weiland en ook
geschikt om gebruikt te worden bij dijkbreuk), lang 6 voet en hoog 14 voet, yder met ses
stakens, en zulks op de eerste waarschuwing der boerrigters op den dijk brengen daar het
nodig geoordeeld word’.
De Cameraarsrek. van Deventer, Inl. p. XIV.
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het Mnl. Wdb., waar Verdam s.v. veken uit glossaria en enkele andere bronnen
verschillende plaatsen van het woord aanhaalt in de betekenis ‘hek, traliedeur, ook
sluitboom, barrière’; de oorsprong van het woord ligt in het duister, zegt hij. Een
opmerkelijk feit is dat noch veken, noch het met de samenstelling valveken vrijwel
synonieme mndl. valderen/valdore (valdeur) in de Ndl. toponymica een belangrijke
rol schijnt te spelen, terwijl Friedrich Prien (Faldera oder Wippenthorp, ein Beitrag
zur holstein. Ortsnamenforschung; in: Zeitschr. der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 59; 1930) over de Duitse namen met falder,
falter (< valdeur, Falltor, gelijk, zoals Prof. J.W. Muller bij Prien blz. 237 opmerkt,
bander < bandeur, za. voorder < voordeur, milder < middeldeur, enz.) in Holstein,
Oost-Friesland, Oldenburg en Rijnland een uitvoerige en rijk gedocumenteerde
verhandeling schreef. Welbekend is echter in Z.-Ndl. de geslachtsnaam Van der
Veken, die misschien naar het Noorden overgeplant is door Johan van der Veken,
waarvan de familie te Mechelen thuis hoorde, maar die zich, als zovele andere
Brabanders, in de loop van de opstand in Noord-Nederland vestigde en van
1583-1616 als koopman en bankier, later nog als bewindhebber der O.I.C. te
1)
2)
Rotterdam werkzaam was . Het woord zelf schijnt echter in Holland , Zeeland en
Utrecht niet bekend te zijn, maar Limburg, althans Sittard kent vaeke ‘hek’, het
Rijnland fäken ‘Sitzstangengerüst für das Geflügel’ (ook: slagboom, lampenarm;
3)
Rhein. Wtb. II 256) , waarin men zeker wel hetzelfde woord mag zien (wat Frings,
Germ. Romana 232 ook doet), wanneer men aan ndl. roest ‘hoenderstok’ = os. hrôst
‘dakgeraamte’

1)

2)
3)

Over hem zie E. Wiersum in Hand. en Meded. van de Mij. der Ndl. Lettk. 1911-2, blz. 165
vlgg. Terloops noem ik nog de geslachtsnamen Veeken (mij alleen uit A'dam bekend) en
Valvekens; verder de Veekenstraat in de gem. Oosterhout, N.-Brab., zie Pott.
Volledigheidshalve zij hier vermeld het (Hollandse?) niet bij Kil. voorkomende standveken in
de Synonymia Latino-Teutonica, zie ed. Spanoghe CXXXI.
Dat daarbij ook noemt: ‘de fêke, dat fêker, “Scheinhecke aus Baumzweigen” Limburg,
Overijssel’ [J.W.M.].
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Fragment van de wand van een schuur in vakwerk, waarvan de leem op enkele plaatsen is
afgevallen. Deze schuur bevindt zich tussen Rossum en Ootmarsum (op het erve De Veenke).
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1)

(de grondbetekenis zal wel ‘vlechtwerk’ geweest zijn, zegt Fr.-v.W.) denkt .
Naast dit veken kent Verdam ook vleken in een dergelijke betekenis (bij V.
omschreven als ‘hek’), dat in de Dijkregten van Vollenhove tweemaal voorkomt (blz.
11: weert saeck dat ijemant sijn vlekene of hecken weder indroeghe; blz. 13: Ende
2)
of ijemants voir des anders dijke vlekene, pale of ander rijs brachte), een vorm,
die hier en daar nog wel bekend is. In de Driem. Bl. IV 94 worden onder de inventaris
van een ouderwetse boerderij te Dalmsholte vlekkens genoemd zonder meer, maar
een boer te Diepenveen wist mij onlangs te zeggen, dat met het thans wat in onbruik
geraakte vlèèkns een vlechtwerk van staken en twijgen bedoeld werd, waarop het
hooi in de hilde rustte (in het Deens slyde genaamd). Vgl. in de omgeving van
Kampen vlēkn ‘teenen horde, meestal gebruikt als losse brug’ (Gunnink bl. 235) en
de onlangs door den heer Prakken elders meegedeelde akkernaam in de marke
Notter bij Rijssen: 't vleekn, die - al koestert Pr. andere vermoedens - met de
bovengenoemde vlekens wel identiek zal wezen en ook in de Achterhoek wel
3)
voorkomt, zoals mij uit enkele, thans nog moeilijk te verifiëren gegevens blijkt .
Ofschoon het merkwaardig is, dat het juist na een lippenklank vaker geschiedt (men
vindt enkele voorbeelden bij Verdam s.v. vleken), kan men zulk een l-invoeging
geenszins als ‘klankwettig’ beschouwen en moet men aan invloed van zin- of
vormverwante woorden denken, al zullen weinigen aan die invloed zulk een
allesoverheersende betekenis willen toekennen als de Duitser Rogge, die een
tragisch boek over dit onderwerp

1)
2)
3)

En aan Siegerlands hurt (= ndl. horde, enz.) ‘Hühnersitzstange’ (Schmaeckel, Das Siegerländer
Bauernhaus 1912, blz. 75).
Vgl. in het Dijkrecht van het Noordelijker gelegen IJsselham: Ende ofte ijmandt voor des
anderen dijck, vlaken, palen, rijs ofte anders ieet brachte (blz. 23).
J. Prakken, De kaart van Kedingen (overdruk uit de Versl. en Med. Overijss. Regt en Gesch.
1936) blz. 16. - Te Neede werd mij vroeger gezegd, dat zich onder Borculo een stuk weiland
bevindt, genaamd het fleeken. Zie ook nog NGN. VII 45, noot 1.
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1)

schreef . Men zou bij dit vleken aan invloed van vlechte(n) kunnen denken, maar
2)
in het bijzonder komt hier het woord vlaak, mv. vlaken voor in aanmerking , dat in
Groningen: ‘vredegang’ door middel van hout, ‘rieswaark met hulp van de bomen
en palen (Ter Laan s.v. vloak), in Sleesw.-Holstein vlechtwerk’ in het algemeen
(men zie het artikel flaak bij Mensing, Schl.-Holst. Wtb.), in Vlaanderen ‘schutsel of
scherm van gevlochten stroo (Teirlinck s.v. vlake; men vgl. verder Mnl. Wdb. en
Weiland) betekent, en dat ik evenmin als Franck-v. Wijk (s.v. vlak) gaarne van
3)
vlecht(en) zou willen scheiden, ondanks Falk-Torp I 234 . Aan dit vlaak nu zal vleken
vermoedelijk zijn l te danken hebben (dus vleken < veken + vlaak), en omgekeerd
zal vlaken, dat te Staphorst en Rouveen ‘vlechtwerk van twijg, gebruikt als brug
over een sloot’ (in N.W.-Overijsel blijkens Moerman t.a.p. ook vleken geheten)
betekent (Ebbinge Wubben, Driem. Bl. VI 92), wel een versmelting van vlaak en
veken zijn. Niettemin zal Sl.-Holsteins flęken, ‘die auswechselbaren schmalen (meist
graden, zuweilen auch geschweiften) Seitenbretter des Kastenwagens’ (ook in de
samenstelling flękenwagen bekend) wellicht anders te beoordelen zijn, omdat het
woord daar vanouds een umlautsfactor in zich gehad kàn hebben en een veken in
West- en Noord-Duitsland niet, voorzover mij bekend, opgetekend is, al zal et fekken
4)
in de zin van wagenschot stellig in een deel van Westfalen gebruikelijk zijn .

1)

2)
3)
4)

Maar die aan de ‘holländische Leser, die im allgemeinen den Stand der heutigen
Sprachforschung nicht so kennen, wie man dies für Deutschland annehmen kann’, wel geen
recht van spreken zal geven! (Chr. Rogge, Der Notstand der heutigen Sprachwissenschaft,
München 1929, blz. 129).
Hetzelfde vermoedde reeds, zie ik nu, W. de Vries, Tschr. XLIII 133. Ik bevind mij dus in goed
gezelschap.
Over een (ander?), toponymisch vlake zie Van Ginneken, Taaltuin I 86.
Over de met fleken aangeduide gevlochten afschutsels kan men nog allerhande nalezen in
het geillustreerde opstel van O. Brüning, Der Flechtzaun im norddeutschen Küstengebiet,
Ndd. Zs. f. Volkskunde X (1930) 89 vlgg. In hoeverre men bij feek < veken moet denken aan
vervorming door vlaak waag ik ook niet te beslissen; men kan zich voorstellen dat veek
ontstond, toen men veken als een meervoud was gaan opvatten. Halbertsma (Overijs. Alm.
1836) kende naast veken ook een ‘platduits’ feek ‘de rand van aangespoeld stroo enz. bij
hoog water’. Vgl. met dezelfde bet. deek in Oud-Beierland, dat Opprel in een oude polderkeur
van die streek in de plaats wil stellen van veek. Ten onrechte, omdat Kruiningen veek in die
zin nog kent (J. Dek, Het Kruiningsche Dialect I). Over deek (< veek + deken, dekken??) zie
men Boekenoogen en (waarop Dr. B. zelf mij wees) Beekman, Dijk- en Waterschapsrecht.
bl. 290; vgl. bovendien Ned. Wdb.: daak ‘aandrijvend riet, te Giethoorn’. Over de l van vlonder
naast vonder durf ik bij gebrek aan nadere gegevens niets zeggen, maar misschen dat vlonder
(vgl. Fr.-v.W.s.v.) ook een dgl. versmeltingsproduct is.
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Dat aan dit woord de betekenis ‘vlechtwerk’ ten grondslag ligt, is wel zeker; en ook
weinig opmerkelijk, nu archeologen en taalkundigen van het belang der oude
vlechttechniek nog meer dan vroeger doordrongen zijn. Wanneer men echter, nog
onder de indruk van Frings' jongste boek, in het etymologisch duistere veken een
uit het Zuiden geïmporteerd cultuurwoord zou willen zien, komt men - romaanse
aanknopingspunten laten zich niet vinden - bedrogen uit. Maar er is een andere
mogelijkheid, waarop prof. J.W. Muller mij wijst en die zo voor de hand ligt, dat ik
er prijs op stel haar hier - met toestemming en aansporing van den auctor
intellectualis - ter sprake te mogen brengen. Sedert Grimm wordt het, vanouds in
alle germ. talen welbekende, woord vak in de etymologische woordenboeken door
de bank gecombineerd met gr. πήγνυμι ‘ik maak vast’, πάγη ‘val, strik, net’. Maar
dat ook aan het germaanse woord de betekenis ‘opus craticium, vlechtwerk’ eigen
geweest is, werd eerst door den Duitsen taalgeleerde Edw. Schröder aangetoond
in zijn - mij, evenals het stuk van Prien door prof. Muller ten gebruike toegezonden
en (N G N VIII 6) reeds door Schönfeld genoemde - opstel V a c h a u n d
1)
F i s c h b a c h , waarin hij de Zndl. en Duitse plaatsnamen beschrijft met ohd. fac,
dat in de ‘verengde’ betekenis ‘Querzaun durch einen Flusslauf zum Zwecke des
Fischfangs’ sedert 1157 voorkomt; het oudfries kent het woord als ‘paries craticia’
en het Werdener Heberegister spreekt van ‘jugalem sepem quod dicitur iucfac’, welk
2)
laatste woord door Gallée

1)
2)

Namn och Bygd, Tidskrift för Nordisk Ortnamnsforskning XVI (1928) 39-58.
Vgl. ook nog de glosse faho, umbiuaho vallo’ in het Vocabularium van Trier (Tschr. XIII 287,
300).
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(And. Wtb.) vertaald werd met ‘umzäunung; hedge enclosing a yoke of land’. ‘Die
Grundbedeutung’, zegt Schröder, ‘ist unzweifelhaft “opus craticium”, “Flechtwerk”,
1)
was wir in nhd. Fachwerk noch bewahrt haben, obwohl es von Unkundigen nicht
mehr deutlich empfunden wird. Es ist durchaus verkehrt, wegen das ags. faec
“spatium temporis” eine “allgemeine Bedeutung: Abteilung, räumlicher oder zeitlicher
Teil”, anzusetzen wie das Kluge tut. Über solche “Grundbedeutungen” sind wir jetzt
wohl überhaupt hinweg: sie setzen eine Abstraktion voraus welche der Urzeit
durchaus fern liegt’. Verder wijst hij de ‘vak’-plaatsen aan, waar dan volgens zijn
zienswijze vis (maar in het bijzonder: z a l m ) gevangen werd met het ‘vak’, b.v.
Vaeke in West-Vlaanderen aan de Leie, Vaeke bij Maldegem (kuststreek), Vaeken
bij St.-Laurent en het oudgentse Facum (vgl. Schönfeld t.a.p.), duitse plaatsnamen
als Vacha, Vach, Vachdorf, enz. En wel schijnen deze namen niet in het friese en
in het vanouds saksische gebied als West- en Oostfalen, Engern voor te komen
(noch trouwens in N.-Ndl., al wijs ik - zonder kennis van oude vormen en plaatselijke
gesteldheid - op het bij Pott genoemde Vak in de gem. Zeist, Het Vek in de gem.
Hoevelaken, Vekhoek als naam van een polder bij Brielle); en wel lijkt het mij niet
geheel boven twijfel verheven of ‘vak’ ook in de

1)

Ook in Twente - en hout wies er eertijds genoeg! - bouwde men vroeger in deze trant. Het
huis bestaat dan uit een geraamte van eikenhout; de openingen in het geraamte wordeu
opgevuld met vlechtwerk van twijgen, dat met leem bestreken is. Op sommige plaatsen zijn
zulke boerenhuizen met ‘vakwerk’ nog aanwezig. Trouwens, herinneringen aan de
oudgermaanse huisbouw zijn nog mndl., ndl. weech, weeg ‘wand, muur’, mndl. don ‘leem’
(Verdam, Tschr. XIX 260) tegenover termen der Rom. techniek als muur en metselen. En ‘'n
hoes timmern’ is in Twente, ja in Oost-Ndl., nog steeds gewoner dan ‘een huis bouwen’; ook
‘wiemen’, ‘wieme’ (zie Van Wijk, Tschr. XXX 115) getuigt van de oude vlechttechniek, en
‘wand’ wordt door de boeren om Enschede nog steeds van ‘muur’ onderscheiden, terwijl oude
stedelingen het woord ‘wand’ niet kennen dan in deze kinderbede (bij het wegwerpen van
een tand): taant, ik smiet diej an de waant, leebm heer, gew miej nen taant weer. Juist de
term ‘vakwerk’ (elders leest men het woord wel in de bouwkundige litteratuur, maar het zal
daar wel een vernederlandsing van het Duitse woord zijn?) kent men hier niet recht; de boer
spreekt van de ri-jmuurn (de opvulling geschiedde in latere tijd met ‘halfsteens-muren’) van
ri-j ‘lat, die loodrecht op de pöste staat’, (= ndl. rij); vgl. hetzelfde bij Woeste: wfa. rigge ‘querholz
beim fachwerkbaue’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

233
Ndl. namen inderdaad de betekenis heeft, die Schröder eraan geeft (men zou dat
tenminste door historische gegevens bevestigd willen zien), en niet die van ‘afdeling,
dijkvak, omheining’; maar toch moet men het vroegere bestaan van ‘vak’ in de zin
van vlechtwerk van twijgen (en in die zin uit het oudfrie., oudsaks. en oudhgd.
1)
overgeleverd) ook in deze streken waarschijnlijk achten op grond van de overige
ervaringen van cultuur- en taalhistorie. Prof. Muller was dan in het Overijselsche,
Achterhoeksche en Vlaamsche fekken, vèèken en veken een oud verkleinwoord
gaan zien van het o.a. oudsaksische fak, n.l. veken < fak-în; een vermoeden,
waarmee het onzijdige geslacht van veken, enz. en de betrekkelijk geringe
afmetingen van de er door aangeduide voorwerpen overeenstemmen. Een oud
verkleinwoord dus met hetzelfde, thans archaïsche en niet meer als verkleinend
2)
gevoelde, achtervoegsel als in veulen < ful-în, kluwen < kleow-în , in varken, kuiken
en nog enkele andere woorden. En mij althans lijkt die verklaring ondanks
bovengenoemde, noodzakelijke veronderstelling, zo geheel aannemelijk, ja (achteraf!)
zo voor de hand liggend, dat zij mij aan het ei van Columbus en aan de wat
paradoxale, maar begrijpelijke en vaak vergeten verzuchting van Spitzer doet denken:
‘Finde Etymologien, suche sie nicht!’
E n s c h e d e , 27 Juli '36
H.L. BEZOEN

1)

2)

Men zou echter nog eens na kunnen gaan of her of der in de middeleeuwse bronnen vak niet
de met leem besmeerde twijgwand aanduidt, al hoeft een citaat bij Verdam als ‘Twee fack
(van den wand) te lemen over den ketel’ in 't geheel niet daarop te wijzen. Tot deze contrôle
ontbreekt mij thans de gelegenheid.
Vgl. thans Van Haeringen, Supplement op Fr.-v. Wijk s.v.-tje. Bovendien mndl. loope(n)
‘vaatje, schepel’, ndl. loopen ‘zekere inhoudsmaat voor graan’, enz. (zie Ned. Wdb.), twe. (en
achterhoeks) leupm vaatje, waarin melk bewaard, boter gekneed (enz.) wordt, wfa. laipm
etensbakje, enz. met hetzelfde suffix.
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Vaak
Bovenstaand opstel van den heer Bezoen over veken (fekken) geeft mij aanleiding
tot enkele aanvullingen bij het mijne (in Tschr. XXXV 42-9) over vaak, dikwijls <
vake(n), den dat. pl. van het woord, waarvan veken nu 't verkleinwoord is gebleken.
In de eerste plaats wat aangaat de h e d e n d a a g s c h e , dialectgeographische
v e r b r e i d i n g van dit mnl.-nnl. vaken > vake > vaak × mnl. dicke(n), gewest.-nnl.
dik, duk enz., mnl. dicwile(n), nnl. dikwijls. Uit de mededeeling van nu wijlen Dr.
Leendertz (een geboren, of althans getogen, Westfrieschen Noordhollander), in
Tschr. XXXVI 284, is reeds gebleken dat vaak geenszins - zooals men uit het
ontbreken van het woord in de idiotica van Boekenoogen, Bouman, J. de Vries Az.
en nu ook Karsten wellicht zou kunnen opmaken - in Noord-Holland benoorden 't
IJ o n bekend is, maar integendeel (zooals ik reeds, a.w. 43, noot 1, vermoed heb)
in die boeken alleen hierdoor ontbreekt, dat de schrijvers dezer idiotica, ten onrechte,
gemeend hebben dat het woord vaak niet alleen in de algemeene Nederlandsche
s c h r i j f taal niet onbekend, maar ook in de hedendaagsche algemeene
(Hollandsch-)Nederlandsche beschaafde s p r e e k taal a l o m gebruikelijk is (des
neen! zie Tschr. XXXV 43, 49). Vaak behoort dus wel degelijk ook in de
W e s t f r i e s c h -N o o r d hollandsche v o l k staal, evenals in de andere, door mij,
a.w., blz. 42, genoemde Friesche en Sassische gewesten, v a n o u d s t h u i s , is
er h e t g e w o n e , eenige volkswoord voor: dikwijls. Aan die lijst kan nu verder nog
toegevoegd worden dat in de Noordwest-Veluwe naast vāk (in de bet.: dikwijls, en:
1)
wellicht) ook dök , in de Graaf-

1)

Van Schothorst, § 85 en Woordenlijst.
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schap (niet in Twente) naast vake ook dük, dikkedükke, en in de Lijmers vake
1)
‘misschien nog bekend’ is .
Ten tweede is de door mij, a.w. blz. 43-7, samengestelde lijst der o u d e r e ,
s c h r i f t e l i j k e g e t u i g e n voor de gebieden der beide woorden thans - behalve
door de reeks van plaatsen in het Mnl. Wdb. VIII 1181-2 (a l l e uit de Noordoostelijke
gewesten, of uit Z u i d -Holland: één, door 't rijm gestaafde, plaats uit Der Minnen
Loop) - nog eenigszins uitgebreid in de zooeven aangehaalde dissertatie van den
heer Emonds, met getuigenissen voor het gebruik van vake uit Arnhem, Doetinchem,
Deventer, van duck(e) uit Venraai, Arnhem, Keppel en Zutfen; doch in beide gevallen
2)
bijna overal, evenals in den Teuthonista , n a a s t (d.i. ‘in verbinding’ of ‘afwisselend
3)
met’) het andere woord of naast menichwerve gebezigd . Deze weifeling mag zeker
wel ten deele, althans in laatmiddeleeuwsche geschriften uit de kringen der ‘devotio
moderna’, toegeschreven worden aan zuidelijke en westelijke invloeden op de
4)
schrijftaal . Dat vake, vaken(e) ook in 't Mnd. welbekend is geweest kan niet
5)
bevreemden . Doch dat het ‘in de Frankische streken niet thuishoort’ (als Emonds,
a.w., blz. 53, boudelijk beweert) zou ik dezen niet zoo grif durven nazeggen. In het
‘Overland’ (Rijnland) blijkt het ten minste vanouds bekend: zie, behalve het Rhein.
Wörterb. II 226, 256, o.a. ook Drei Kölnische Schwankbücher, edd. Frantzen en
6)
Hulshof, waar vakene in het uit het Latijn vertaalde Neder-

1)
2)
3)

4)
5)

6)

De twee laatste bij Emonds, De legende van Sinte Kunera in de middeleeuwen, 53, naar V.
Ginneken, Handb. d. Ned. taal I 204 (lees: 205).
Zie Tschr. XXXV 46.
Uit het voorafgaan van het eene woord (in vele gevallen ducke) mag echter niet stellig besloten
worden dat het eerste het uitheemsche, nader door het tweede, ‘bodenständige’ verklaarde,
woord is geweest: zie Mél. Salv. de Grave 222.
Zie o.a. Mak, in Tschr. LV 67-8.
Lasch-Borchling, Mnd. Handwtb. I 632-3; zie ook het door mij, a.w. 44, genoemde
‘Overlandsche’ af- of omschrift van den oorspronkelijk Westvlaamschen Spieghel der Sonden.
Over de door mij t.a.p. bepleite, immers geoorloofd, gerechtvaardigd geachte vervanging, in
dien tekst, van vake door dicke, ook zelfs in een rijm (vake: zake, l.: dicke(n) sticke(n)), zie
reeds Franck in AfdA. XXIX 75.
Deze vorm zal, naast vake, uit vaken ontstaan zijn naar analogie der talrijke bijwoorden op
e; zie reeds Tschr. XXXV 49, noot 2 en verg. de jongere achtervoeging eener ‘bijwoordelijke’
-s in dikwijls, telkens enz.
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rijnsche volksboek van Marcolphus 84 e.e. voorkomt. Het woord schijnt dus later
uit noordelijker, Nedersassische ook naar zuidelijker, Nederfrankische streken
‘afgezakt’ te zijn.
Voorts mogen hier bij de door mij, a.w. 46-7, aangewezen vindplaatsen van het
woord vake(n) bij zes- en zeventiendeeuwsche Noordhollandsche, Amsterdamsche
schrijvers nog gevoegd worden: Hooft, Ged. (ed. Leendertz-Stoett) I 165, (vaeck),
187bis (vaeck en, in 't rijm, vaecken), II 243 (Geer. v. Velsen, vs. 696: vaeck); Vondel
(ed. V. Lennep) II 187 (Tortse v.A. Krombalck en A. Roemers, vs. 91: dick, naar de
1)
ed. 1644, doch in de o u d e ed. 1623: vaeck, zie ed. WB. II 467, 851 ), Rodenburgh,
Poët. Borstwer. 47, 106, 161 (vaecken).
Dit alles bevestigt nog nader de, Tschr. XXXV 48-9 betoogde, beknopte
geschiedenis van het woord vaak, als Friesch-Sassisch van oorsprong en gebied,
dus ook Noordhollandsch-Westfriesch, aanvankelijk zelfs Amsterdamsch, maar later
door Zuidnederlandsche invloeden niet alleen uit de Hollandsch-Noordnederlandsche
s c h r i j f taal, maar ook uit de beschaafde Hollandsche s p r e e k taal, ja zelfs uit de
Hollandsche v o l k s taal zoogoed als geheel verdrongen, vervangen door het uit
het Zuiden afkomstige dik(wijls), en eerst in jongeren tijd, deels door noordoostelijke
invloeden, deels om bepaalde stilistische of rhythmische redenen, ‘met name om
de geriefelijke comp. en superl.’, weer in de schrijftaal opgenomen, en nu ook in de
beschaafde spreektaal niet meer heel ongewoon. Die voorstelling dient echter nu
in zooverre gewijzigd, dat vaak niet, gelijk ik destijds meende, ‘in de triumphante
de

coopstadt der 16

1)

eeuw,

Oogenschijnlijk in strijd hiermede en met Tschr. XXXV 47 is Vondel, Pascha, vs. 602, ed.
1612, 1636, 1695: dick; niet, zooals men zou verwachten: vaeck>dick. Derhalve schreef V.
aanvankelijk dick (uit Antwerpen: zie straks), daarna vaeck (met Amsterdam, Holland), later
toch weer dick (met de Vl.-Brab. ‘inkomelingen’)? Een eigenaardig blijk van de afwisselende
‘invloeden’ in de schrijftaal, als spiegel der maatschappij en der cultuur. Verg. hetzelfde bij
dry>drie>dry: zie Moller, Vondel's Spelling (Tschr. XXVII 113-7).
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Antwerpen, als een Overlandsch woord geheel onbekend’ behoeft te zijn geweest.
1)
Immers sedert Pottmeyer ‘Ingwaeoonsch Taalgoed in en rond Antwerpen’ heeft
aangewezen, zou dit ‘Ingwaeoonsche’ woord ook in de Antwerpsche volkstaal - en
zoodoende door de taal zijner ouders aan Vondel in zijn jeugd bekend - niet al te
groote bevreemding mogen wekken.
Deze ‘Ingwaeoonsche’ herkomst van vaak vindt nu ook nog van eene andere
zijde steun. Hetzij de hoogere, Indogermaansche herkomst van vak (waarvan veken
het verkleinwoord, vaak de dat. pl. is), als in Kluge, in Franck-Van Wijk-Van
Haeringen en in Falk-Torp voorgedragen, al dan niet juist is, de oudste, of een der
oudste beteekenis(sen) van wgerm. fak zal, gelijk Schröder heeft opgemerkt (zie
hierboven, blz. 216), zeker wel niet een abstracte als: samenvoeging of: ruimte
geweest zijn, maar veeleer een concrete als: stuk, gedeelte, tusschen staande of
schuine balken, van een uit (teenen) vlechtwerk en klei enz. opgetrokken ‘tuin’ - in
den oorspronkelijken zin van: omheining, afperking, afschoeiing enz. (zie nog Van
Dale), als b.v. in den ‘Hollandschen tuin’ van het oude papierwatermerk enz. - of
(vooral) huiswand, zooals bij den primitieven Germaanschen, in het Westfaalsche
(en ook wel Oostnederlandsche?) ‘fachwerk’ voortlevenden, huisbouw gebruikelijk
2)
is geweest; kortom van een ‘weeg’ - mnl. weech, nnl. weeg-(=wand-) luis -, in
tegenstelling met den, naar Romeinsch voorbeeld gemetselden en genaamden
muur (beide, woorden en zaken, van Romeinsche herkomst). Voor Friesland wordt
deze aloude beteekenis gestaafd door ofri. fek (fak), bij Richthofen 731a: ‘niogen
feke huses’ en ‘szelner (kelder) ur tua feke’; verg. ook het ald. uit Saxo Gramm. (bij
Grimm, Rechtsaltert. 77)

1)
2)

Bijdr. tot de geschiedenis XX (1929) 148-95.
Weeg is nog heden ten dage gewestelijk bekend, o.a. in Friesland (weach, Fri. Wdb. III 410)
en op de Zuidholl. eilanden (wiege, houten schuurwand, V. Weel, West-Voorne 156 b). Zie
voorts Verdam IX 206-7 en Everaert III 104, XIII 186, XVII 187; Franck-Van Wijk-Van Haeringen
(op weegluis); Feist, Etym.-got. Wtb. op waddjus en de daar aangehaalde literatuur over den
‘gevlochten wand’, vooral Meringer in IF. XVII 140-2; Heyne, Das deutsche Wohnungswesen
40; Hoops, Reallex. op fachwerk en mauer.
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aangehaalde: ‘aedificii structura bis senis distincta spatiis’, d.i.: vakken). Voor
Sassenland getuigen, bij Gallée, And. Wtb. 423-4, ond. fac, ‘abteilung der mauer’
(‘villici edificabunt custodi domum de novo in magnitudine IV vaken absque cameris’),
juk-fak, omheining van een ‘juk’ land, en mnd. vak (Lasch-Borchling I 632); verg.
ook nnl. dijkvak.
Deze concrete, plaatselijke beteekenis is nu, met eene in alle talen, vooral in bijw.,
welbekende overdracht, ook op het tijdelijke toegepast; fak, vak beteekent dan: een
(klein) t i j d -‘vak’, tijdruimte, een korte tijd, een (tusschen)poos(je), ‘spatium,
1)
intervallum temporis’. Doch deze overdracht schijnt nu juist alleen (of vooral?) in
't Oudengelsch en 't Oudfriesch te hebben plaats gehad. In 't Oeng. - waar, naar
Bosworth-Toller 262b te oordeelen, de Oudgermaansche (continentale?) plaatselijke
toepassing niet (meer?) bekend schijnt te zijn geweest - is deze overdracht op den
tijd daarentegen zeer gewoon: fîfwintra faec, þreónihta faec, ymb-, þurh lytel faec
(maar nog niet facum, dat. pl., saepe?). In 't Oudfriesch daarentegen schijnt juist
de oude toepassing op den huisbouw wèl bewaard geweest te zijn (zie hierboven),
maar van de overdracht op den tijd althans geen ander schriftelijk getuigenis meer
te bestaan dan de hier reeds opduikende dat. pl. faken, saepe (Richthofen 725a:
zie 211a). Hoe het zij, waarschijnlijk mogen wij wel vaststellen, dat de overdracht
van het plaatselijke op het tijdelijke juist heeft plaats gehad en vaak dus ook vanouds
thuishoort in die continentaal-Germaansche, ‘Ingwaeoonsche’ streken, waar men
het woord naar de hedendaagsche verspreiding zou verwachten: de Friesche en,
bij uitbreiding, sommige der aangrenzende Nedersassische en Oostnederfrankische.
O e s t g e e s t , Dec. 1936
J.W. MULLER

1)

Dit Lat. woord inter-vallum, eig.: ruimte tusschen twee valli (palissaden), beantwoordt èn in
de oorspronkelijke, plaatselijke èn in de latere, tijdelijke beteekenis volkomen aan ons vak.
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Sjouw
In De nieuwe Taalgids XXX 417-8 heeft J.H.J. Willems een in zeventiendeeuwsche
Amersfoortsche stukken voorkomend woord sjouw (‘of jouw’?) - waarvan ook
afleidsels besjouwen, besjouwing -, te Amersfoort toenmaals als een scheldwoord
tegen ‘eerlycke, oock bejaerde gequalificeerde persoonen’ gebezigd, besproken en
het trachten te verklaren als de bekende ‘interjectio (iubilantis et) irridentis’ (Kil.)
jouw (vanwaar uitjouwen enz.); met een beroep op het Ned. Wdb. VII 452-4, waar
ook gewag is van eene hedendaagsche uitspraak, ‘hier en daar in Vlaamsch-België
1)
... met de Fransche j’ , welke de heer W. echter te recht in het zeventiendeeuwsche
Amersfoort onaannemelijk of onverklaarbaar acht, en waarvan hij dus eene verklaring
vraagt.
Is - zou ik ter verklaring willen gissen - dit Amersfoortsche sjouw misschien n i e t
de bekende interjectie, maar wèl de Noordwestveluwsche (en ook Amersfoortsche)
vorm van nnl. schuw, schouw, in 't Ned. Wdb. XIV 956 en 1257 kortelijk vermeld in
den zin van: spooksel, schrikbeeld, bepaaldelijk: vogelverschrikker, ‘terriculum,
terriculamentum’ (Kil.), met verschillende voorbeelden uit Vlaamsche schrijvers,
maar ook uit Staring, en met de mededeeling: ‘nog in oostelijke dialecten’, en
verwijzing naar Gallée, Geld.-Overijs. Wdb. 38 b (schiw, schu) en Arch. v. Ned.
taalk. IV 414 (‘schieuw, spook of schrikbeeld’)?
De vorm van het woord, sjouw, zou geen bezwaar tegen zoodanige verklarende
gelijkstelling opleveren; indien men ten minste voor de taal der zeventiendeeuwsche
Amersfoortsche ‘jonghe jeught’ en ‘dartele brootdronckene menschen’
overeenstemming met het hedendaagsche Noordwestveluwsche dialect mag
aannemen (zie Schothorst, Het dialect der Noord-West-Veluwe, I-

1)

Verg. de Fransch- (en ook wel Vlaamsch-) Belgische uitspraak van namen als Jozef, Jezuieten
enz. - Doch zie nu ook N. Taalg. XXXI 43.
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III).

Immers niet alleen luidt og. û aan 't slot en vóór w ook daar, evenals in vele
3

andere gewesten ou (a.w. § 134, 239 en Schönfeld, Hist. Gr. § 60 en 46, opm. 3);
maar ook heeft in die streek (en, naar eene mededeeling van Kloeke, ook te
Amersfoort) nnl. sch- den eigenaardigen, dit dialect kenmerkenden klank sj- (a.w.
§ 44, 226; waarnaast 227: hypercorrecte vormen met sch- iplv. sj-).
Eer zou allicht eenig bezwaar kunnen worden gevonden in de tegenwoordig, naar
't schijnt, gebruikelijke bijzondere toepassing van dit sch(o)uw, als scheldwoord, op
vrouwen; zie Draayer, Dev. Dial. 35: ‘schîw o. Vogelverschrikker. 'n Gek, lélek schîw,
een gek, leelijk meisje, een mal, leelijk spook’; en evenzoo bij De Bo: ‘'n leelijk schuw
van een wijf’. Of dagteekent deze bijzondere toepassing - evenals denkelijk dezelfde
van spook, in de hedendaagsche meisjestaal - eerst van lateren tijd? Of wel (erger,
de

ergerlijker) werden in 't Amersfoort der 17 eeuw wellicht de vrouwen niet in de
eerste plaats gerekend tot de ‘gequalificeerde persoonen’, de achtbare mannen,
voor wie dit speciaal ‘vrouwelijke’ scheldwoord derhalve bijzonder kwetsend was?!
Ook de î (aldus of, vóór w, ook ‘ieuw’ geschreven: zie boven) naast ü in
Sassenland is allicht niet zoo gemakkelijk te verklaren; ik heb althans noch bij Gallée,
Geld.-Overijs. Dial., noch bij Fijn van Draat, Klankl. v.h. Deventersch (in Tschr. XLII
194-265) een verklaring daarvoor gevonden. En ten slotte zou eene zoo
correct-phonetische schrijfwijze van een dialectisch volkswoord in officieele stukken
de

der 17 eeuw misschien aanvankelijk kunnen bevreemden; maar zij vindt wellicht
verklaring in het voorafgaande ‘'t woort’, dat wel schijnt te wijzen op onbekendheid
in officieele kringen, die ‘phonetische’ spelling ietwat begrijpelijker maakt.
Hoe 't zij, bovenstaande verklaring vindt in den vorm zoowel als in de beteekenis
van het woord eenigen steun. Wie beter weet zegge het!
O e s t g e e s t , Jan. 1937
J.W. MULLER
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Aantekeningen bij dialektkaartjes
1. Â-kaart.
Op deze â-kaart is het gebied aangegeven, waar gm. œ̂ en gerekte gm. a op deze
wijze uit elkaar gehouden worden dat gm. œ̂ door een donkerder vokaal
gerepresenteerd wordt dan gerekte gem. a. De gebieden, waar de verhouding tussen
beide klanken juist andersom is (Friesland en Noord-Holland), en de gebieden, waar
ze zijn samengevallen, hetzij tot een meer palatale, hetzij tot een meer velaire klank,
zijn wit gelaten.
O. Bremer heeft in zijn bekend artikel (Beitr. 11) aangetoond, dat de representatie
van wgm. œ̂ door â zich van Zuid-Duitsland uit verspreid heeft. De oudste
â-voorbeelden stammen uit Beieren en Zwaben, later komen de Frankische, nog
later de Nederduitse gevallen. Voorbeelden van e-spelling voor gm. œ̂ komen op
Nederduits gebied nog heel lang voor (Merseburg, Corvey). Van Wijk heeft, hierbij
aansluitend, verondersteld (Ts. 30), dat een gedeelte van het Westnederfrankisch
(Zeeuwse en Zuidhollandse dialekten) tot op de huidige dag œ̂-representatie van
gm. œ̂ bewaard heeft, en dat het hele Vlaamse, Zeeuwse, Zuidhollandse, Utrechtse
en Noordwestveluwse gebied omstreeks 1000 nog œ̂ sprak. Ik heb in een later
artikel (Ts. 53) trachten aan te tonen, dat ook Noord-Holland tot dit œ̂-gebied heeft
behoord. Nu wil ik dit probleem op een andere wijze benaderen.
De oorspronkelijke toestand in het hele Westgermaans moet zijn geweest, dat er
naast elkaar een lange klank œ̂ en korte klank a bestonden. In sommige moderne
dialekten vinden we nu voor beide klanken een â of een å, terwijl we in andere voor
de œ̂ een å en voor de a een œ̂ of een â vinden. Ik zou dit nu als volgt willen
verklaren. In de laatstgenoemde dialekten (waar beide klanken dus uit elkaar
gehouden worden) is de gm. œ̂ tot â, misschien zelfs al wel tot å, geworden
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vóor de rekking van gm. a in open lettergreep, in eerstgenoemde dialekten (waar
beide klanken zijn samengevallen) is de gm. œ̂ tot â geworden ná de rekking van
gm. a in open lettergreep. De rekking van gm. a leverde overal een min of meer
palatale klank op. In streken, waar gm. œ̂ bewaard was,

viel gerekte a met deze œ̂ samen en werd later al dan niet samen hiermee tot â of
å ontwikkeld; in streken, waar gm. œ̂ vóor de rekking in open syllabe al tot â of å
geworden was, viel gm. a er ten gevolge van die rekking nooit mee samen.
Dat wil dus zeggen, dat het gebied, waar gm. œ̂ door een donkerder klank wordt
gerepresenteerd dan gerekte gm. a, gelijk zou staan met het gebied, dat veroverd
was door de
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uit het Zuiden opdringende â op het ogenblik, dat gm. a in open syllabe gerekt begon
te worden. De rekking in open syllabe trad in het hele Westgermaanse gebied
ongeveer gelijktijdig op. Seelmann (Jahrb. Nied. Sprachf. 47) geeft voorbeelden
van ongeveer 1100 af. Dus het op onze â-kaart aangeduide gebied zou weergeven,
hoever bv. omstreeks 1000 de Zuidduitse â naar het Noorden opgedrongen was.
Laten wij dit kaartje eens nader gaan bekijken. Wij zien, dat onze veronderstelling
geheel in overeenstemming is met de conclusies van Bremer en Van Wijk. Het
â-gebied dringt als een wig in het œ̂-gebied. In het Westen zijn Vlaanderen, Holland,
Zeeland, het grootste deel van Brabant, Utrecht en de West-Veluwe ‘Ingwaeoons’
gebleven, in het Noorden Friesland, Groningen, Noord-Drente, Oost-Friesland, in
het Oosten het grootste deel van Angaria (bezuiden Minden echter niet het gedeelte
links van de Wezer) en geheel Oostfalen. ‘Gefrankiseerd’ blijken te zijn omstreeks
1000 van Neder-Lotharingen het hele gebied rechts van de Maas en links van de
Maas ongeveer het deel dat behoort tot het bisdom Luik; van Frisia de Oost-Veluwe,
de Overijselse gouwen en Zuidoost-Drente; van Saxonia vrijwel geheel Westfalen
en het zuidoostelijk deel van Angaria. De weg, die de ‘Frankische’ â-invloed heeft
gevolgd, valt ook wel enigszins van het kaartje af te lezen. Men moet vooral aandacht
schenken aan de invloedssfeer van Keulen, de residentie van de aartsbisschop. De
rivieren hebben ook een belangrijke rol gespeeld, vooral de Rijn met de IJsel, en
de Eems. Van de IJsel volgt de kultuurstroom verder het Zwartewater en het
Meppelerdiep. De linkertop van de â-wig wordt gevormd door het stroomgebied van
de Drentse riviertjes, die in Meppel samenvloeien tot het Meppelerdiep.
Ik meen dat het begrip ‘Ingwaeoons’ door ons kaartje een veel duidelijker inhoud
krijgt. Wij moeten onderscheid maken tussen een West- en een Oost-Ingwaeoons
gebied. De ‘Duitse’ of ‘Frankische’ invloed uit het Zuiden komt als een wig het

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

244
Ingwaeoonse gebied in tweeën splijten. Het verbaast ons allerminst in Merseburg
(in het uiterste Oosten van Oostfalen, vlak bij de Slavische grens) en in Corvey (aan
de Wezer, precies op de grens van ons â-gebied) lang de Ingwaeoonse e-spelling
aan te treffen. Men moet de ingwaeonismen niet alleen aan de noordwestelijke,
maar ook aan de noordoostelijke rand van het Westgermaanse gebied zoeken, niet
alleen aan de zeekust, maar ook aan de Slavische grens.
Het bewaren van de wgm. œ̂ heeft men steeds een van de karakteristiekste
ingwaeonismen geacht. Welnu, als onze reconstructie van de uitbreiding van â in
plaats van œ̂ juist is, is dit een bevestiging van Wrede's opvatting van het
Ingwaeoons. Wanneer de â omstreeks 1000 het gebied van ons kaartje had veroverd,
is het niet gewaagd om te veronderstellen, dat nog enige eeuwen vroeger, bv.
omstreeks 600, de grens tussen â en œ̂ ongeveer samenviel met de zuidgrens van
het aartsbisdom Keulen; dat m.a.w. Opper-Lotharingen, West- en Oost-Francië en
Thüringen toen al â, maar Neder-Lotharingen, Saxonia en Frisia toen nog in hun
geheel œ̂ hadden.

2. Deminutiva.
Sinds Kloeke in 1923 de zaak van de Nederlandse deminutiva aan het rollen heeft
gebracht, is er ontzaglijk veel over dit onderwerp geschreven, dat ik in deze korte
aantekening niet allemaal hoef te refereren. Dit te minder, omdat het mij nu niet om
de palatalisering van de -k- in het suffix te doen is, maar om de umlaut van de
stamvokaal. Met betrekking tot de umlaut in de deminutiva moet men drie gebieden
o

onderscheiden: 1 het gebied, waar deze umlaut blijkbaar oud is, bv. hoogd.
o

Schäfchen; 2 het gebied, waar de umlaut blijkbaar jonger is, bv. oostned. schäöpien
o
en dgl. vormen, waarin de gm. œ̂ al tot å ontwikkeld was, voor de umlaut optrad; 3
het gebied, waar de umlaut helemaal ontbreekt. Waardoor wordt de umlaut in de
deminutiva veroorzaakt? Niet door de î van het suffix -kîn, maar door de i-vokaal,
die woordstam en suffix verbond, de i
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van -ikîn. In het gebied, waar de umlaut oud is, moeten we van een grondvorm
*skâpikîn uitgaan. Voor het gebied, waar de umlaut helemaal ontbreekt, moeten we
in beginsel aannemen, dat de tussenvokaal i uit is gevallen, voor hij umlaut kon
bewerken. Hier moeten we dus praktisch uitgaan van een vorm

*skœ̂p-k- (ik vervang in de hypothetische grondvorm de â maar direkt door een œ̂,
omdat we ons met deze umlautloze vormen op oud-ingwaeoons gebied bevinden).
De uitgang van het suffix heb ik nog opengelaten. W. de Vries heeft er bij het debat
om de deminutieven zeer terecht de nadruk op gelegd, dat men niet alleen van het
suffix -kîn (-ken) moest uitgaan, maar ook rekening moest houden met het suffix
-ka, -ko, -ke, d.w.z. een
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-k-suffix zonder -în. In Noord-Holland, Friesland en Groningen (behalve Westerwolde)
komt heden ten dage wel -ke, maar nooit -ken voor en de De Vries heeft in oude
1)
bronnen uit die streken ook juist deminutiefsuffixen zonder -n aangewezen . N.
Holland, Friesland en Groningen vormen samen echter maar een deel van het
umlautloze gebied. In een ander deel ervan, nl. in het deel dat met stippellijntjes is
gevuld, komen ook tegenwoordig nog deminutiefsuffixen als -ken, -tjen, -ien, dus
vormen mèt slot-n, voor. Het umlautloze gebied valt dus uiteen in een gebied, waar
met zekerheid geen -kîn-, maar slechts een -k-suffix is aan te tonen (wit gelaten op
de kaart), en een gebied, waar uitsluitend een -kîn-suffix heerst (met stippellijntjes
gevuld). Het eerste gebied onderscheidt zich nog door een eigenaardigheid: in
woorden als mannetje ontbreekt de -e- tussen woordstam en suffix, men kent er
2)
uitsluitend vormen als mantje of manje . In het gestippelde gebied, waar op vele
plaatsen het suffix de slot-n nog toont, komt in bepaalde gevallen ook regelmatig
een tussenvokaal -e- te voorschijn. Die beide feiten gecombineerd nopen ons ook
voor het deel van het umlautloze gebied, dat gestippeld is, een grondvorm -ikîn aan
te nemen, waarbij de -i- echter geen spoor van umlaut heeft veroorzaakt.
Overzien wij nu ons kaartje, dan merken wij op, dat twee gebieden een normale
o

ontwikkeling vertonen: 1 het zuidelijkste gebied (gevuld met golvende lijnen), dat
o

primaire umlaut heeft en een op -n eindigend suffix (Schäfchen uit *skâpikîn); 2 de
de noordelijke kuststrook Noord-Holland, Friesland, Groningen

1)
2)

In dezelfde bronnen komen weliswaar ook deminutiefsuffixen met -n voor, maar die kan men
als vreemde indringers beschouwen. Geen enkele Middelnederlandse tekst is ‘dialektzuiver’.
In de oudere taal schijnt de -e- tussen woordstam en suffix wèl voor te komen, vgl. vormen
als (Nholl.) Heinetiaen, competiaen, sticketiaen, en zelfs Ludikajen, Diddikajen. Deze vormen
zijn over 't algemeen wel goed te rijmen met de moderne Zuidhollandse taalfeiten, maar niet
met de Noordhollandse. De vraag dringt zich op of we ook in de oudste Nholl. bronnen geen
Zholl. indringers kunnen verwachten. De latere Nholl. bronnen, de stadsrechten bv., zijn
immers ook verre van ‘dialektzuiver’, ja men moet er de Noordhollandismen met een lantaarntje
zoeken.
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en Oost-Friesland, waar het suffix nooit op -n eindigt en zowel umlaut als
tussenvokaal regelmatig ontbreken (grondvorm *skœ̂p-k-). Daartussenin liggen
o

twee gebieden met een abnormale ontwikkeling: 1 het grote gebied gevuld met
gebroken lijnen, dat een op -n eindigend suffix en secundaire umlaut kent
o

(schäöpken, schäöpien enz.); 2 het gebied (eigenlijk de twee gebieden, want het
IJselmeer ligt ertussen) gevuld met stippellijnen, dat geen umlaut, maar wel
tussenvokaal kent en waar vroeger (vgl. het Middelnederlands) het suffix
waarschijnlijk wel algemeen op -n eindigde.
Er is niet veel fantasie voor nodig om te besluiten, dat de eerste twee gebieden
met normale ontwikkeling een oorspronkelijke, en de laatste twee een hybridische
toestand te zien geven. Mijn reconstructie is als volgt: De grens tussen het gebied
van de primaire en secundaire umlaut, die ongeveer overeenkomt met de grens
tussen Opper-Lotharingen, Oost- en West-Francië en Thüringen enerzijds en
Neder-Lotharingen, Frisia en Saxonia (praktisch ongeveer het aartsbisdom Keulen,
daar in het grootste deel van Saxonia geen deminutiva voorkomen) anderzijds, was
oorspronkelijk de grens tussen het gebied met -ikîn- en het gebied met
-k-deminutiefsuffix. Het -k-suffix kunnen we dus Ingwaeoons noemen, het -ikîn-suffix
Frankisch. Laten we zeggen, dat dit de toestand was omstreeks 600, evenals we
dat bij de tegenstelling tussen Ingwaeoons œ̂ en Frankisch â hebben aangenomen.
o

Van deze basis uit verspreidden zich 1 -eken als deminutiefsuffix over een groot
o

deel van het -ke-gebied tot aan de buitenste stippellijn en 2 de umlaut der
stamvokalen als typisch deminutiefkenmerk over een iets minder groot gebied (tot
aan de buitenste gebroken lijn). Wij zien dat het expansiegebied van de
umlaut-alsdeminutiefkenmerk ongeveer overeenkomt met het â-gebied, d.w.z. met
het gebied, dat volgens onze hypothese omstreeks 1000 door de Frankische â
veroverd was. De secundaire umlaut (schäöpken, schäöpien enz.) bewijst echter,
dat de umlaut als deminutiefkenmerk dit gebied pas veroverd heeft in een
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tijd, toen niet alleen de â hier al heerste, maar zelfs reeds het stadium å bereikt had.
Mij dunkt, dat dit het beste te verklaren is, als we aannemen, dat de â omstreeks
600 op Frankisch gebied (d.w.z. ten Zuiden van de zuidgrens van het aartsbisdom
Keulen) al tot å geworden was en dat eigenlijk niet de â, maar de å een groot stuk
van het Ingwaeoonse œ̂-gebied veroverd heeft. Men hoeft dan niet zo'n grote
tijdsafstand aan te nemen tussen het begin van de â(å)- en het begin van de
umlaut-expansie. De -eken-expansie kan men tegelijk met, desnoods nog vóor, de
â(å)-expansie laten beginnen. Het -eken-gebied is weliswaar aanzienlijk groter,
maar dit zegt niets. Immers het kaartje van het â-gebied geeft de toestand omstreeks
1000 (vóor de rekking van de korte vokalen) weer, terwijl het -eken-gebied ongeveer
de tegenwoordige toestand weergeeft. De â(å) heeft zich ook na 1000 nog aanzienlijk
uitgebreid, zelfs zo, dat de streken die de Ingwaeoonse œ̂ bewaard hebben, niet
eens meer een aaneengesloten gebied vormen, maar als enclaves in een â(å)-gebied
liggen.
In welke tijd het -eken-gebied zijn tegenwoordige omvang bereikt had, valt
voorlopig nog evenmin met zekerheid te bepalen als waardoor en wanneer de
expansie van de secundaire umlaut in de deminutieven tot staan is gekomen. De
overeenkomst van het umlautsgebied met het â-gebied is overigens te treffend om
toevallig te kunnen zijn. Is de â-expansie misschien juist omstreeks 1000 een korte
tijd tot staan gekomen en later, niet meer geprikkeld door een centrale
uitstralingshaard, maar door plaatselijke oorzaken, aan de rand van het â-gebied
min of meer ongeregeld voortgezet? Dan zou men kunnen aannemen, dat ook het
umlautsgebied omstreeks 1000 zijn tegenwoordige omvang bereikt had en dat de
umlautsexpansie door een gelijke oorzaak als de â-expansie, in tegenstelling met
deze laatste echter niet tijdelijk maar voorgoed, tot staan is gebracht. Als men zich
de â-expansie als een å-expansie denkt, is het zelfs niet eens nodig om een
tijdsafstand van enig belang aan te nemen, tussen het ogenblik dat de â-expansie
en
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het ogenblik dat de umlautsexpansie hun grens bereikten.
Hoe dit ook zij, een duidelijk waarneembaar feit is het, dat de umlautsexpansie
dezelfde wegen heeft gevolgd als de â-expansie. De IJsel, de Vecht en de Eems
zijn duidelijk de bepalende factoren geweest bij het ontstaan van de noordelijke
grenzen. Het enige verschil met de noordgrenzen van de â-expansie is, dat de
umlaut zich niet heeft voortgezet langs het Meppelerdiep en het stroomgebied van
de riviertjes die dit vormen. Zuidoost-Drente en Stellingwerf is daardoor buiten het
bereik van de umlautsexpansie gebleven. De westelijke top ontbreekt. Het westelijk
deel van de noordgrens is een lijn die evenwijdig loopt met de Vecht, oftewel,
historisch-geogra-fisch uitgedrukt, een lijn die samenvalt met de zuidgrens van
Threante en Fulnaho.
Als het allemaal waar is, wat ik hier over de deminutiva heb verondersteld, is
hiermee het deminutievenprobleem toch nog niet afgehandeld. Immers de
palatalisatie van de suffixale -k- is een verschijnsel, dat niets met de hierboven
behandelde verschijnselen te maken heeft. De palatalisatie treedt zoowel in het
suffix -k- als in het suffix -ikîn- op en het uitgangspunt van de palatalisatie ligt zeker
niet aan de grenzen van Opper-Lotharingen en Francië, maar we hebben hier veeleer
met een oorspronkelijk algemeen Ingwaeoons en later van het Zuiden uit
teruggedrongen verschijnsel te doen. Het is hier echter niet de plaats om op deze
dingen in te gaan. Laat ik enkel nog zeggen, dat naar mijn mening ook op het punt
van de palatalisatie de Ingwaeoonse kuststrook van Noord-Holland tot Oost-Friesland
de oorspronkelijke toestand heeft bewaard.

3. Jij en jou.
e

Aan het pron. pers. van de 2 pers. zit evenals aan de deminutieven een heel koppel
problemen vast. Ik reken mij hier ook weer ontslagen van de plicht om de bestaande
literatuur ratuur te refereren en wil mij bepalen tot het leveren van commentaar bij
mijn kaartjes. Eerst het kaartje van de objektsvorm.
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Men vindt hierop het gebied aangeduid, waar de objektsvorm niet met een j- begint.
Dit zijn dus hoogd. euch met varianten, zuidned. u met varianten en oostned. oe.
Wit zijn gelaten alle gebieden, waar de objektsvorm wél een j- heeft. Dit zijn dus de
gebieden met joe, jou, jo enz. Bij Vor der Hake blz. 211-222 kan men vinden, dat
in het Middelnederlands

objektsvormen met j- (ju, jou) bekend zijn uit Westvlaamse, Hollandse, Utrechtse,
Noordhollandse en Friese teksten. D.w.z. dat de westgrens van het j-loze gebied
een eeuw of zes geleden ook al ten naaste bij hetzelfde verloop moet hebben gehad
als tegenwoordig. Vor der Hake noemt de j-vormen nog Fries, tegenwoordig hebben
wij er een handiger term voor: wij noemen de j-vormen Ingwaeoons.
Ik begin dadelijk met de reconstructie van de oorspronkelijke toestand. Wij nemen
weer aan, dat de grens tussen
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Ingwaeoons en ‘Duits’ (d.i. natuurlijk alleerst Frankisch) lag tussen Neder- en
Opper-Lotharingen, tussen Saxonia en Francië. Ingwaeoons was dan de vorm ju,
‘Duits’ de vorm iu. In oorsprong zijn deze vormen natuurlijk identiek, maar de latere
ontwikkeling brengt een zekere afstand tussen beide. Wanneer dan op een zeker
ogenblik, bv. na 600, de Frankische expansie in het Ingwaeoonse gebied begint,
staan voor het taalgevoel een vorm zonder j- en éen met j- tegenover elkaar. De
vorm zonder j- is die van de veroveraar. En nu zien we, evenals bij de
deminutievenumlaut, het merkwaardige gebeuren, dat niet de vorm in zijn geheel,
maar een ‘geabstraheerde’ eigenaardigheid van de vorm opdringt. Niet iu of wat
daaruit ontstaan is rukt op, maar ‘de objektsvorm zonder j-’. In het Ingwaeoonse
gebied, dat onder de Frankische invloedssfeer raakt, d.w.z. de streek langs de grote
rivieren Rijn, Maas en IJsel ontstaat een geheel nieuwe objektsvorm nl. ju minus j
= u. Deze objektsvorm vinden we in het Oosten van ons land dikwijls nog zuiver
bewaard, soms enigszins gediftongeerd tot ow. In Zuid-Nederland werd u algemeen
gediftongeerd tot ou. Misschien ontstond daar ook ergens de schrijftaalvorm [y],
misschien is dit ook in oorsprong een papieren vorm.
Er zijn punten van overeenkomst en van verschil tussen de expansiegebieden
van de â en de demunitievenumlaut enerzijds, en j-loze objektsvorm anderzijds. De
overeenkomst is, dat bij de j-loze vorm de basis van de expansie ook kennelijk de
zuidgrens van het aartsbisdom Keulen is geweest en dat ook bij deze uitbreiding
de weg van de grote rivieren is gevolgd: Rijn en Maas, IJsel en Vecht. Het verschil
is, dat de wig, waarmee het franconisme in het Ingwaeoonse gebied dringt, hier
veel smaller en spitser is dan bij de expansies van de â en de umlaut. Westfalen
blijft grotendeels de Ingwaeoonse vorm behouden, de Eems blijft helemaal buiten
het expansiegebied. De expansie is dan ook niet tweetoppig (IJsel en Eems), maar
eentoppig (alleen de IJsel). Als bij de â-expansie strekt de IJseltop zich ook nog
noordelijk van de Vecht
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uit en omvat nog het stroomgebied van de Drentse riviertjes, die samen het
Meppelerdiep vormen. Stellingwerf en een stuk van de kop van Overijsel vallen er
echter nog buiten. De geringere omvang van de expansie van de j-loze objektsvorm
in het Oosten wordt echter vergoed door een grotere omvang in het Westen. Terwijl
de westgrens van â- en umlaut-expansie oostelijk van Leuven blijft, heeft de j-loze
objektsvorm niet alleen geheel Brabant, maar ook Oost-Vlaanderen en zelfs nog
een stukje van West-Vlaanderen veroverd. Is deze westelijke top van de Frankische
expansie in het Ingwaeoonse gebied even oud als de noordelijke top(pen)? Is bij
de expansie van de â en de umlaut de westelijke uitbreiding op de een of andere
wijze geremd, of moeten we daarentegen de westgrens van de â en de umlaut
normaal noemen en is de westelijke top van de j-loze objektsvorm te danken aan
een secundaire expansie, die haar uitgangspunt in het Limburgse land had? Hoe
het ook zij, de westelijke uitbreiding moet vóor de literaire overlevering begint, dus
vóor ongeveer 1200, wel zowat haar tegenwoordige omvang bereikt hebben. Immers,
zoals ik reeds aanhaalde, zijn ju-vormen niet in Brabantse en Oostvlaamse bronnen
gevonden. (Of zou de literaire taal vroeger zulke ‘Limburgse’ eigenaardigheden
hebben aangenomen dan de volkstaal?)
e

Bij de subjektsvorm van het pron. pers. van de 2 persoon zien we een toestand
die veel op die van de objektsvorm lijkt. Het kaartje heeft betrekking op de enklitische
vorm van het pron. Dit met het oog op het Zuidnederlands, waar, behalve in het
Westvlaams, de volle vorm van het pron. gij is, maar in enklise de volgens mij
oorspronkelijker vorm zonder g- is bewaard (mnl. -i, bv. hebdi, nu hedde). Mnl. gi
verklaar ik als een versterking van een oudere vorm i: door een voorvoegsel ge1)
heeft men er een soort collectivum van gemaakt, ge-i, vgl. ge-broeders e.d. . Het
hele gij-gebied is dus naar

1)

Mnl. ghien ‘bekennen’ zou ik ook willen verklaren uit *gi-jehan, vgl. biecht uit *bi-jeht-.
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mijn mening oorspronkelijk een i-gebied geweest. Omdat op een kaartje geen
hypothesen getekend kunnen worden, maar alleen feiten, moet ik het een kaartje
van de enklitische vorm noemen, maar ik bedoel het tegelijk als reconstructie van
1)
het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de j-loze subjektsvorm in het algemeen .

Stelt men ned. jij en hoogd. ihr tegenover elkaar, dan blijkt duidelijk, dat het oude
westgm. twee grondvormen heeft gehad, ji en iz, een vorm mét en een zonder j-.
De grens tussen beide vormen omstreeks 600 zal wel samen zijn gevallen met die
tussen de objektsvormen ju en iu en daarvoor hebben we de noord-

1)

De j-loze enklitische vormen in het Zuidhollands, bv. begrijp-ie, zoek-ie e.d., zijn op het kaartje
verwaarloosd. We hebben hier met een heel andere oorzaak voor het verdwijnen van de jte maken, nl. een jonge Zuidhollandse klankwet, die ook bij de deminutieven heeft gewerkt:
na labialen en gutturalen wordt j- gevokaliseerd: loop je > loop ie, loopje (subst.) > loopie.
Maar zet je zowel als zetje blijft onveranderd.
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grens van Opper-Lotharingen, O. en W. Francië en Thüringen aangenomen. Daarna
drong de Frankische j-loze subjektsvorm tezamen met de j-loze objektsvorm langs
de grote rivieren op in het Ingwaeoonse gebied. In het Westen vallen de grenzen
van de j-loze subjekts- en objektsvormen ongeveer samen. Alleen in Vlaanderen is
het gebied van de j-loze subjektsvorm iets kleiner: het overschrijdt de grens tussen
Oost- en West-Vlaanderen maar even. In het Oosten is het gebied van de j-loze
subjektsvorm daarentegen weer iets groter dan dat van de j-loze objektsvorm. Maar
de afwijkingen in het Westen en het Oosten zijn van weinig betekenis: de basis van
de uitbreiding is in beide gevallen gelijk. In het Noorden is het verschil belangrijker:
de j-loze subjektsvorm is veel verder naar het Noorden opgedrongen, ja heeft de
Waddenzee bereikt en daardoor het Ingwaeoonse relictgebied radikaal in tweeën
gedeeld. Het smalle bandje dat het West- en het Oost-Ingwaeoons samenhield, de
Groninger Ommelanden, is doorgeknaagd. Bezien wij echter het kaartje nauwkeurig,
dan kan deze toestand toch niet zo heel oud zijn. Vergelijken wij het kaartje van de
deminutievenumlaut, dan vermoeden wij vanzelf, dat de oudere noordgrens van de
j-loze subjektsvorm wel zal zijn samengevallen met de noordgrens van het
gestippelde gebied (het umlautloze -eken-gebied). Vanuit oostelijk Groningen drong
de j-loze subjektsvorm later, nadat de grote expansie al tot staan was gekomen,
naar het Noorden op en veroverde het oostelijk deel van het Hogeland.
Bekijken wij nu het kaartje van het g-prefix. Ik zei al, dat in niet-enklitische positie
de j-loze subjektsvorm in heel Zuid-Nederland versterkt is door een kollektief g-suffix.
De noordgrens van dit gij-gebied is onlangs nauwkeurig vastgesteld door Mej. A.R.
Hol (Ts. 55, 225). Ook het aan Nederland grenzende deel van het Rijnland kent het
g-prefix. Dat het g-prefix een secundair verschijnsel is, welks uitbreiding volgt op
de expansie van het j-verlies, blijkt duidelijk als men let op de verschillende gedaante
van de g-pronomina. Behalve gij
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komen voor git (in een deel van het Rijnland) en geer (in Limburg). Naast gij staat
een enklitisch en Oostnederlands i, naast git staat de vorm it, die voorkomt in een
gebied, dat grenst aan het git-gebied, naast geer staat ihr en varianten, dat eveneens
voorkomt in de streken, die onmiddellijk aan het Limburgse grenzen. We vinden
dus drie verschillende j-loze subjektsvormen, die door hetzelfde g-prefix worden
versterkt. De versterking is te vergelijken met formaties als ie-luu, jammekaar,
ie-saam e.d. Overal blijkt de behoefte het pron. van de 2. plur. (trouwens ook wel
van de 3. plur. en in mindere mate van de 1. plur.) kollektief te ‘laden’. Toen het
prefix g- niet meer als een kollektief-suffix onderscheiden werd, werd gij nogmaals
‘gekollektiveerd’ tot gijlieden.
Het gebied van het g-prefix moet oorspronkelijk groter zijn geweest dan ons kaartje
aangeeft. Die boog rondom Keulen wijst erop dat de pronomina met g-prefix
Rijnafwaarts zijn teruggedrongen door een ihr-golf uit het Zuiden. Keulen is hier,
als zo dikwijls, de voorpost van de zuidelijker vormen. Voordat deze laatste zuidelijke
ihr-expansie kwam, moet Keulen midden in het gebied van het g-prefix hebben
gelegen, ja er is zelfs veel voor te zeggen om in Keulen het centrum te zien, van
waar uit het g-prefix zich over het Rijn-Maas-gebied heeft verspreid. Van uit het
Maasgebied heeft het g-prefix zich dan vervolgens ook over Brabant en
Oost-Vlaanderen uitgebreid. Het omgekeerde lijkt niet wel mogelijk: een verschijnsel
dat zich van Zuid-Nederland uit over het Rijngebied uitbreidt is, voor zover ik weet,
nog niet aangewezen.
Gij strekt zich verder westelijk in West-Vlaanderen uit dan de enklitische j-loze
subjektsvorm. Er is m.a.w. een gebied, waar men wel gij hebt en niet hedde, maar
hebje zegt. Ondanks dit verschil in expansiegebied is het toch de vraag, of er een
tijdelijke afstand van enige betekenis ligt tussen de expansie van de j-loze
subjektsvorm in enklise en de expansie van de gij-vorm over Brabant en Vlaanderen.
Men kan aannemen, dat de oorspronkelijke expansie van de j-loze subjekts- en
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objektsvormen een westgrens had op dezelfde plaats als de â-en de
umlaut-expansie; dat in het Rijngebied (Keulen) vervolgens de g-versterking van
de j-loze subjektsvorm optrad, die zich noordwaarts niet verder dan Arnhem
uitbreidde; en dat daarna in het Limburgse (Maastricht, Tongeren enz.) een

sterke expansiedrang naar het Westen ontstond, die zowel de j-loze objektsvorm
en enklitische subjektsvorm als de g-versterking in niet-enklitische positie meenam.
In het Westen zou men dan in niet-enklitische positie direkt van ji op gi zijn
overgesprongen.
Van Keuls standpunt kan men in deze pronomina-kwestie vier stadia
o

onderscheiden: 1 Keulen heeft oorspronkelijk met het hele ingwaeoonse gebied
o

de vorm ji; 2 Keulen wordt veroverd door de expansie van de j-loze vorm uit het
Opper-
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Lotharingen en wordt op zijn beurt uitstralingshaard van deze expansie, die tot ver
o

in het Noorden, tot aan de grenzen van Groningen en Oost-Friesland opdringt; 3
Keulen wordt het centrum van de expansie van het g-prefix, waarmee de j-loze
subjektsvorm versterkt wordt; deze expansie strekt zich veel minder ver naar het

o

Noorden uit dan de vorige en gaat niet verder dan de zuidrand van de Veluwe; 4
Keulen wordt opnieuw veroverd door een expansie uit het Trierse en wordt weer
uitstralingshaard van een zuidelijke vorm, die de vorm met het g-prefix terugdringt;
deze laatste Keulse expansie strekt zich al weer minder ver uit dan de vorige en
reikt noordwaarts niet verder dan Uerdingen. Wanneer we jaartallen willen, zouden
we het eerste Keulse stadium 700 à 800 kunnen laten eindigen, het tweede 1000
à 1100, het derde 1300 à 1400. Men begrijpt dat dit uiterst globale schattingen zijn.
Misschien zal een nauwgezet onderzoek van de oude taalmonumenten ons in staat
stellen de verschillende periodes nader te bepalen.

4. Goensdag.
Over de verhouding tussen Woensdag(Goensdag) en Middeweke is meer geschreven
dan over die tussen Woensdag en Goensdag. Toch is deze laatste ook wel
interessant. Op het kaartje is het Goensdag-gebied met gebroken lijnen gevuld.
Westelijk hiervan ligt het Woensdag-gebied, oostelijk het Middeweke-gebied. In het
Zuiden dringt Mittwoch op. Woensdag en Goensdag staan samen tegenover
Middeweke en Mittwoch. Woensdag is de oorspronkelijke, heidense vorm, Goensdag
een soort verkristelijking (vgl. het bekende artikel van Frings, IF 45). Het aartsbisdom
Keulen, oftewel het west-ingwaeoonse gebied, heeft dus oorspronkelijk in zijn geheel
de vorm Woensdag gehad, Goensdag is een vernieuwing, die ditmaal niet uit
zuidelijker streken, uit Opper-Lotharingen, kan stammen, maar in de bisschopsstad
Keulen zelf zijn oorsprong moet vinden. Tegenwoordig ligt het Mittwoch-gebied in
een grote boog om Keulen heen. Wij kennen deze boog van het kaartje van het
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g-prefix. Van Keuls standpunt kunnen we weer verschillende opeenvolgende stadia
o
o
onderscheiden: 1 Keulen heeft Woensdag (tot bv. 700); 2 in Keulen ontstaat een
o
nieuwe vorm Goensdag, die zich van daar uit verspreid (tot bv. 1400); 3 uit
zuidelijker

streken dringt de vorm Mittwoch op en Keulen wordt een uitstralingshaard van deze
nieuwe Mittwoch-expansie.
De Keulse Goensdag-expansie heeft ongeveer heel Westfalen veroverd: de
oostgrens van het Goensdag-gebied valt vrijwel samen met de oostgrens van
Westfalen. Van Frisia is echter alleen maar Twente veroverd. De â- en de
umlaut-expansie zijn voorbeelden van een tweetoppige expansie, die uit het
Rijn-Maas-gebied zowel langs de IJsel als langs de Eems
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omhoog kruipt. De expansie van de j-loze vormen van het tweedepersoonspronomen
was daarentegen meer éenzijdig: de j-loze objektsvorm heeft alleen een IJseltop,
de j-loze subjektsvorm strekt zich ook nog wel langs de Eems uit, maar toch lang
niet zo ver als de â en de umlaut. De Goensdag-expansie is ook eenzijdig maar
naar de andere kant: hier ontbreekt de IJseltop ten enenmale en alleen de Eemsweg
heeft een rol gespeeld. Het feit dat de Goensdag-grens midden door Overijsel loopt
tussen Twente en Islego, leert ons, dat oostelijk Overijsel zowel onder het bereik
van de IJsel- als van de Eems-expansie kan vallen.
Het is wel merkwaardig, dat de Keulse Goensdag-expansie zich zo weinig van
de ‘natuurlijke’ Rijnweg heeft aangetrokken en zo'n sterke voorkeur voor Westfalen
aan de dag heeft gelegd. Maar ook in het Westen vertoont het Goensdag-gebied
een merkwaardige figuur. Men mag aannemen, dat de rechtstreekse Keulse invloed
niet veel verder heeft gereikt dan tot de Uerdinger linie, die ergens tussen Leuven
en Tienen de Romaanse taalgrens ontmoet (vgl. de westgrens van de â-expansie).
Evenals bij de j-loze vormen van het tweedepersoonspronomen en de g-versterking
van de subjektsvorm moet men wel een secundaire expansie van Goensdag vanuit
het Limburgse aannemen. Deze expansie strekt zich uit over een lange smalle
strook langs de Romaanse taalgrens, blijft, historisch-geografisch gesproken, vrijwel
binnen Hasbania en Bracbant en beroert Toxandria bijna niet. Dit is dus een groot
verschil met de hierboven genoemde expansie van pronominale vormen, die heel
Nederland bezuiden de grote rivieren heeft veroverd, op het westelijk kustgebied
na. Het verschil wordt echter begrijpelijk, wanneer we zien, dat bij de j-loze vormen
de Keulse expansie zich Rijn- en IJselafwaarts had bewogen, terwijl bij Goensdag
die Keulse expansie het land van Kleef zelfs nauwelijks bereikt had. De secundaire
expansie van de ‘Keulse vormen’ vanuit het Limburgse land in westelijke richting
had dus bij Goensdag ook een veel smallere basis dan bij de j-loze vormen.
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5. Wrat.
De expansie van de â en van de deminutievenumlaut is men geneigd ‘normaal’ te
noemen, omdat het expansiegebied in een grote boog om de uitstralingshaard
Keulen heenligt. De expansie van de j-loze vormen heeft daarentegen twee armen:

niet alleen in noordelijke maar ook (vermoedelijk secundair) in westelijke richting.
Het Goensdag-kaartje geefje van zo'n tweearmige expansie om zo te zeggen een
karikaturale voorstelling. Het wrat-kaartje, dat wij nu zullen behandelen geeft een
andere afwijking van het ‘normale’ expansiebeeld te zien. Het betreft hier een heel
bizonder metathesis-geval, dat voor zover ik zie geheel op zichzelf staat. Terwijl de
gewone metathesis b.v. het
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woord fris verandert in vers, hebben we in dit bizondere geval een omgekeerde
ontwikkeling: wart verandert in wrat. Misschien hebben we hier eigenlijk met een
‘hyperkorrekte’ vorm te doen. De Westingwaeoonse metathesis-vormen werden
van Opper-Lotharingen enz. uit teruggedrongen door metathesisloze vormen en
Keulen was natuurlijk weer de uitstralingshaard in het Ingwaeoonse gebied. Mogelijk
is in het Keulse gebied bij deze reactie tegen de metathesis-vormen, waarbij bv.
sporte weer zijn oorspronkelijke vorm sprote terugkreeg, ook ‘per ongeluk’ warte
omgesmeed tot wrate, wat een vorm was, die nog nooit bestaan had. Later is deze
‘fout’ in het Keulse gebied zelf weer ‘hersteld’, doordat uit het Zuiden de
oorspronkelijke vorm warte zich weer gelden deed, maar de ‘foutieve’ vorm wrat
was intussen door de Keulse expansie naar het Noorden meegenomen geweest
en in dit expansiegebied was de ‘fout’ niet meer ongedaan te maken. Wrat is in het
Nederlands zelfs de officiële beschaafde vorm geworden. Bezien we nu de
wrat-expansie nader.
Het is een eentoppige expansie, die alleen de Rijn-IJselweg naar het Noorden
heeft gevolgd. De noordelijke top van de wrat-expansie lijkt het meest op die van
de j-loze objektsvorm, alleen is de expansie bij de wrat smaller: oostelijk Twente en
het Oosten van de Gelderse Achterhoek zijn buiten de IJselexpansie gebleven. Wij
zagen bij het Goensdag-kaartje, dat Twente en de oostelijke Achterhoek veroverd
kunnen worden door een eenzijdige Eems-expansie, Bij de wrat zien we, dat deze
gebieden bij een eenzijdige IJsel-expansie buiten schot kunnen blijven. Het
Goensdag- en het wrat-kaartje ‘vullen elkaar aan’: als men de Goensdag en de
wrat-top samenvoegt krijgt men ongeveer de ‘normale top van de â-expansie.
Zeer opvallend is de westgrens van de wrat-expansie. Het noordelijkste en het
zuidelijkste stukje van deze westgrens komen nauwkeurig overeen met het
noordelijkste en zuidelijkste deel van de westgrens der ‘normale’ umlaut-expansie
en verschillen niet veel van die der eveneens ‘normale’ â-expansie.
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Maar tussen dit noordelijkste en zuidelijkste stuk in vindt men een geweldige uitpuiling
naar het Westen, die in Zuid-Holland zelfs tot de Noordzee reikt. Men kan dit
vergelijken met de westelijke uitpuiling bij de expansie van de j-loze
pronominaalvormen en van Goensdag. Alleen is de basis van de secundaire
westelijke uitbreiding bij de wrat niet, zoals bij de j-loze vormen, het Limburgse land,
maar de streek van de Rijnvertakkingen, de Betuwe en omliggend gebied. Wrat is
de grote rivieren afgezakt tot aan hun monding. Ook bij wrat heeft de expansie twee
armen, maar dat zijn hier de IJsel en de Rijn-Waal-Maas.
Wrat is niet het enige geval, waarbij de expansie de Rijn-Waal-Maas-weg kiest.
Allereerst noem ik als parallel het opdringen van gras in het Ingwaeoonse
metathesis-gebied (gers, gars, gors). De zuidwestgrens van gras vertoont een sterke
overeenstemming met de zuidwestgrens van wrat. In Zeeland vallen de beide
grenzen zelfs volkomen samen, de provincie Antwerpen heeft daarentegen nog
grotendeels de oude metathesis-vorm bewaard (alleen de streek om Turnhout heeft
gras). Dit versterkt ons vermoeden over het ontstaan van de vorm wrat. Bij gras
bracht de Keulse expansie echter een terugkeer tot de oorspronkelijke vorm, bij
wrat schiep zij een vorm die nooit bestaan had. In het Noorden komen de
verspreidingsgebieden van gras en wrat niet overeen: alleen Friesland heeft gers
bewaard, Noord-Holland, Groningen en de Noordwest-Veluwe hebben de
metathesis-vorm opgegeven.
Een ander treffend voorbeeld van expansie langs de Rijn-Waal-Maas-weg levert
het klaver-kaartje. De Ingwaeoonse vorm is klaver, De ‘Duitse’ vorm is klee. Deze
vorm klee veroverde Keulen en omstreken, maar er onstond bovendien nog een
merkwaardige contaminatievorm klever, die zich langs Rijn, Waal en Maas uitbreidde
tot aan de zee. Alleen is het gebied, waarmee klever aan de zee raakt, veel smaller
dan bij urat, nl. alleen de eilanden IJselmonde, Beierland en Voorne-Putten. Dit
bewijst zo duidelijk als men maar wensen kan, dat de
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grote rivieren de kern zijn van de expansie. In het Zuidwesten is het Ingwaeoonse
klaver-relictgebied weer groter dan het gers-gors-relictgebied en dit was weer groter
dan het warte-worte-relictgebied. Vrijwel heel Zuid-Nederland heeft klaver bewaard,
alleen het oostelijkste strookje van Limburg heeft

het Keulse klee aangenomen. Ook het Westen van Noord-Brabant heeft, evenals
geheel Zeeland, klaver bewaard.

6. Slotbeschouwing en Materiaalverantwoording.
Alle kaartjes die ik hier behandeld heb laten een expansie zien, die haar uitgangspunt
in de Rijnstreek, met name in Keulen, vindt. In 't bizonder door Frings is reeds in tal
van studies aangetoond, hoe belangrijk Keulen is als uitstralingshaard van zuidelijke
vormen. De Duitse geleerden beperkten

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

264
zich echter hoofdzakelijk tot het Duitse taalgebied. Hoogstens volgden zij nog het
verloop van de Uerdinger linie op Nederlands en Belgisch gebied. Ik heb op mijn
kaartjes Noordnederlands, Zuidnederlands en Duits dialektmateriaal verwerkt.
Het â-kaartje is uiteraard een synthetisch kaartje, waar allerlei materiaal in is
verwerkt. Het Duitse deel berust op water uit Wenkers zin 4, aap uit zin 11, avond
uit zin 24 (d.w.z. op de betreffende manuscriptkaarten van de Marburgse
Sprachatlas). Wenkers zinnen zijn zoals men weet ook over het hele Nederlandse
taalgebied afgevraagd door lijst 4 van de Zuidned. Dialectcentrale en lijst 3 van de
Kon. Akademie van Wetenschappen. Voor oostelijk N.-Nederland heb ik ook nog
gebruik gemaakt van het materiaal van Prof. Kloeke, dat berust op de Leidse
Taalatlas (water en schaap, vgl. ook Kloeke's kaartjes bij zijn studie in N.T. 27, 241
en 28, 64). Ik heb verschillende â-kaartjes gemaakt (ook lijst 2 van de Kon. Akad.
biedt een massa materiaal), maar de onderlinge verschillen zijn heel gering.
Het deminutiefkaartje berust voor het Duitse deel op schaapje uit zin 37 van
Wenker. Schaapje komt ook voor op lijst 2 (vraag 1) van de K.A. De grens tussen
-tje en -etje berust op mannetje e.d. Mijn eigen kaart, L.T. 28, berust op materiaal
van het A.G. en voor het Oosten op materiaal uit de enquête van Prof. Kloeke. W.
Pée heeft voor zijn Dialectgeografie der Ned. Diminut. ook materiaal van het A.G.
gebruikt naast jonger materiaal. Zijn mannetje-kaart (no. 9) geeft het Noordholl.
-(t)je-gebied beslist te klein aan, vgl. Boekenoogen.
e

De subjektsvorm van het pron. pers. 2 pers. is voor het Duitse gebied gehaald
uit Wenkers zin 28, de inversievorm uit zin 30. Voor Nederland en Vlaanderen
konden deze plaatsen geen dienst doen, want Duits ihr is Ned. jullie enz. Ik koos
dus uit lijst 4 van Leuven en lijst 3 van de K.A. voor de gewone subjektsvorm zin
15, voor de inversievorm zin 12. Voor het Nederlandse taalgebied stond verder nog
tot mijn beschikking het gij-kaartje van Mej. A.R. Hol (Ts. 55, 225)
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en het materiaal uit de dialektatlassen van Prof. Blancquaert (gewone subjektsvorm
uit zin 63 en inversievorm uit zin 77 heb ik in kaart gebracht). Ook het
materiaal-Kloeke heeft mij voor Oost-Nederland weer belangrijke diensten bewezen.
De objektsvorm is voor het Duitse gebied gehaald uit Wenkers zin 31, voor het
Nederlandse gebied uit lijst 4 van Leuven en lijst 3 van de K.A. zin 14. Ook hierbij
kon ik voor het Oosten weer steunen op het materiaal-Kloeke.
Woensdag berust voor het Duitse deel op het kaartje van Frings in IF 45, voor
Zuid-Nederland op de Leuvense lijst 10, voor Noord-Nederland op A.G. '79.
Het kaartje van wrat berust voor het Duitse deel op materiaal uit het archief van
het Rheinisches Wörterbuch te Bonn, voor het Noordnederlandse deel op lijst 4,
vraag 9 van de K.A., aangevuld voor het Oosten met het materiaal van Prof. Kloeke,
en voor het Zuidnederlandse deel op het woord wrattenkruid uit lijst 15 (vraag 21)
van Leuven. Het binnengekomen materiaal op vraag 9 van de Leuvense lijst 20 kon
ik nog niet raadplegen.
Het klaver-kaartje tenslotte berust voor het Duitse deel weer op materiaal uit het
archief van het Rheinisches Wörterbuch, voor het Noordnederlandse deel op lijst
4, vraag 10 van de K.A. en voor het Zuidnederlandse deel op het materiaal van de
Leuvense lijst 1. Het materiaal van de Leuvense lijst 20 stond ook hier nog niet tot
mijn beschikking.
Ik hoop met mijn kaartjes een begin van waarschijnlijkheid te hebben gegeven
aan de gedachte, dat ‘Keulse expansie’ een veel ouder en verderstrekkend
verschijnsel is geweest dan men tot dusver heeft vermoed.
K. HEEROMA

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

266

Veldiep
1)

In een artikel onder deze titel heeft Dr. A. Beets het waarschijnlijk gemaakt, dat
Huygens, bij wie dit woord driemaal voorkomt, het naar het Engels heeft gevormd.
Toch blijft het, dunkt me, de vraag, of we het als een Anglicisme moeten beschouwen.
Wel schrijft Dr. Van Lessen in haar proefschrift, dat samenstellingen als metertief,
fingerdick in het Duits zeer gewoon zijn, bij ons echter niet, waarbij ze als enig
voorbeeld het genoemde veldiep aanhaalt, maar dit laatste is m.i. niet geheel juist.
We kunnen aanstonds opmerken, dat vingerdik in onze taal wel voorkomt; Van
Dale geeft: Het vuil zit er vingerdik op. Ook andere samenstellingen met vinger
worden daar genoemd, n.l. vingerbreed (vingerbreed band) en vingerlang
(vingerlange stekjes).
Er bestaan evenwel meer van zulke samenstellingen. Het Ndl. Wb. geeft o.a.
bladdun, ragdun, (beide bij dun) en schaduwdun. Verder haarklein en haarfijn,
waarbij we nog kunnen noemen ragfijn. Bij klein vindt men er: dwergklein en stofklein.
Als zuiver analogon mag men niet aanhalen ellenlang, evenmin als huizenhoog,
maar wel torenhoog.
Nu is het opmerkelijk, dat de oudste bewijsplaatsen in het Ndl. Wb. over 't geheel
niet ouder zijn dan de achttiende eeuw. Veel hoeft dat overigens niet te zeggen,
omdat een aantal van de hier genoemde woorden er nog niet in zijn verschenen,
terwijl in andere gevallen geen voorbeelden worden genoemd. Om een idee te
krijgen van de ouderdom dezer samenstellingen zou men kunnen wijzen op dezelfde
formaties als neutrale substantiva gebruikt, waarvan het Ndl. Wb. ver-

1)

Deel LVI, blz. 56 vlgg. van dit tijdschrift.
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meldt duimbreed, haarbreed, handbreed en voetbreed, terwijl Verdam geeft
vingerbreet (IX, 516). Misschien hebben deze woorden invloed gehad op het gebruik
als adjectief of adverbium, waarbij dan de verhouding van beide leden die van een
vergelijking werd. In dat geval zou er in een vroeger voorkomen dan de achttiende
eeuw niets vreemds zitten. Daarom ook is het instructief te wijzen op zeediep, dat
we bij Hooft vinden in de Geeraerdt van Velsen (vs. 1646), dus nogal wat eerder
dan bij Huygens. Er staat:
Daer slaetmen eenen grondt, zeediep, van paelen sterck,
En kroont den Aemstel, met ghewelleft metselwerck
Onwickbaer door zijn wicht; om boven op te laeden
Weldighe Zuylen 's Beurs voortreflijcke cieraeden.

Misschien, dat volgende afleveringen van het Woordenboek meer van dergelijke
plaatsen geven. In afwachting daarvan ben ik geneigd aan te nemen, dat Huygens
met veldiep de vertaling van een Engels woord gaf naar een in het Nederlands niet
ongewone formatie.
's-G r a v e n h a g e
G. KAZEMIER
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Nog eens veldiep
naschrift bij 't voorafgaande
1)

Reeds terstond na 't verschijnen van mijn veldiep , en voor ik nog bekend kon zijn
met het bovenstaand artikel van Dr. K a z e m i e r , is men van verschillende zijden
- mondeling en schriftelijk - tot mij gekomen met de vraag: Waarom noemt gij veldiep
een anglicisme? en men vestigde dan mijn aandacht op - immers volkomen analoog
gevormde (en door mij aanstonds grif als in 't Nederlandsch ‘ganc ende gave’
erkende) - adjectieven als duim- en vingerdik, haarklein, torenhoog, welke ook Dr.
K. noemt en met nog eenige voorbeelden vermeerdert. Ik antwoordde dan - en 't
zelfde bescheid geef ik hier op de (wel niet zoo rechtstreeks gestelde, maar impliciet
bedoelde) vraag van Dr. K.: Niet (natuurlijk) de w i j z e v a n v o r m i n g doet mij
veldiep als een anglicisme opvatten, maar mijn qualificatie is gegrond op het tweede
bestanddeel in deze samenstelling, het bnw. diep, waarmede mij (toen ik schreef)
in ons Nederlandsch geen enkele andere samenstelling v a n d e z e s o o r t bekend
was; dezelfde omstandigheid, stellig, die ook Dr. V a n L e s s e n veldiep als een
de aandacht trekkend unicum (een ‘vreemde eend’) heeft doen signaleeren. Maar,
ik kende in 't Engelsch skindeep; ik bevond dat dit daar wordt aangetroffen eerder
dan het den eersten keer in 't Nederlandsch voorkomt. En voorkomt bij wien? Bij
H u y g e n s die in Engeland het populaire Beauty is (but) skindeep òf gehoord, òf
uit

1)

Van ‘klassieke’ zijde is mij gevraagd, waarom ik, op blz. 56: ‘praevalideeren’ en
‘praejudicieeren’ geschreven heb, in pl. van praevaleeren en praejudiceeren. 't Eerste, vermoed
ik, onder (onbewusten) invloed van: (in rekening) valideeren. Het tweede onder dien van fra.
préjudicier.
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1)

O v e r b u r y 's vermaard en verbreid gedicht A Wife kan, zal, ja moet opgedaan
hebben. Het Engelsch - voorts - heeft nog andere van zulke samenstellingen met
deep, die gebruikt worden in toepassingen die wij in 't Nederlandsch niet kennen:
wij gaan ‘tot de knieën door de sneeuw, tot de enkels door den modder’; de
Engelschen spreken in zulk verband van knee-deep en ankle-deep, 'tgeen bij ons
2)
in den nieuwsten tijd ook wel een enkele maal gedaan wordt , maar - voor mij onder v o e l b a r e n uitheemschen invloed.
De gevolgtrekking: wij hebben hier met een anglicisme te doen lag - voor mij voor de hand, en ik meen terecht. Natuurlijk ben ik het eens met Dr. K. ‘dat Huygens
met veldiep de vertaling van een Engels woord gaf naar een in het Nederlands niet
ongewone formatie’. Dr. K. (die dus den Engelschen o o r s p r o n g van het woord
erkent), wil veldiep blijkbaar eenvoudig beschouwen als een voorbeeld of een geval
van gewone Lehnübersetzung. Dat zou ik ook doen, als wij diep in dit woord niet in
een, aan 't N e d e r l a n d s c h v r e e m d e toepassing voor ons hadden; in een
toepassing - echter - of een gebruik, dat eigenaardig Engelsch is, en aan 't Engelsch
uitsluitend eigen. Wanneer er sprake is van een laag van iets, van sneeuw, van
modder, van huid, dan deelen wij in n a t u u r l i j k Nederlandsch mede, hoe hoog
3)
of hoe dik die is; niet, als de Engelschen, hoe diep . Zoo blijft ook waterproef - hoe
4)
inheemsch bij ons nu ook al wel sedert bijna honderd jaar -

1)

2)

3)

o

Ik vermeld hier even de vriendelijke mededeeling van Prof. S w a e n , dat n . 378 uit
H u y g e n s ' boekerij (zie blz. 56) ‘A Good Wife’, heel goed O v e r b u r y 's gedicht kan zijn;
immers wordt dit soms ook wel aangehaald als The Perfect Wife.
Verg. bij H. R o l a n d H o l s t : kniediep door 't... gras draven (De N. Geb. 167); en: kniediep
door de... wei loopen, - door de bloemen gaan, bij D e n D o o l a a r d (De Gids, 1933, III,
56; De Stem XIII, 495).
In een ander gebruik is diep voor ‘dik’ bij ons in oorsprong een gallicisme, t.w. wanneer
gesproken wordt van soldaten die b.v. in gelederen ‘drie diep’ staan opgesteld; zie L i t t r é
o

4)

op Profond en Profondeur, beide sub. 5 . In Punch 1933, Nov. 29, p. 596a las ik: Caesar's
cohorts go swinging four deep (enz.).
Ged. v.d. Schoolmeester (1859), blz. 168 is misschien de oudste bewijsplaats.
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toch een anglicisme, omdat aan onze taal, in tegenstelling met de Engelsche, het
adjectivisch (praedicatief) gebruik van proof niet eigen is en ons verder vreemd
gebleven is; fire-, rain-, war-, weatherproof hebben wij (tot nog toe) niet nagevolgd.
Dr. K a z e m i e r heeft in H o o f t 's Velzen een plaats aangewezen voor zeediep.
Hier is diep in den bij ons gewonen, gangbaren zin gebezigd, namelijk met betrekking
1)
tot: een zich ver naar beneden, uitstrekkende ruimte , niet (als in veldiep) in
betrekking tot een laag van zekere dikte of hoogte; hier is geen sprake van eenig
-isme. Maar 't is of onze taal tegen samenstellingen met diep, ook in den bij ons
gewonen zin, iets heeft: ook deze is een verscholen eenling gebleven, die niet
vermocht heeft door zijn voorbeeld navolging te wekken (‘productief’ te worden).
2)
Een eenling zal - hoop ik - blijven, het onwelluidende afgronddiep , dat ik onlangs
tegenkwam; het klinkt zeer weinig Nederlandsch en lijkt sterk aan hd. metertief enz.
verwant.
***
Deze opheldering heeft mij gelegenheid gegeven tot enkele aanvullingen (deels in
de noten). Ten slotte nog deze. Door vriendenhand is mij een kostelijke plaats voor
veldiep in Sara Burgerhart (blz. 132) aangewezen. Daar zegt C o r n e l i s E d e l i n g
tot zijn broer H e n d r i k : ‘Zo zy (Sara) niet voldeet aan uwe verwagting in wezenlijker
dan veldiepe verdiensten; gy verstaat uw belang’. - Veldiepe verdiensten: uiterlijke
aantrekkelijkheden, bevalligheden, in gedachte gesteld tegenover: innerlijke waarden,
gaven van gemoed en verstand. Geen twijfel of hier heeft aan de schrijfster(s) het
‘veldiep aengenaem’ van H u y g e n s door 't geheugen gespeeld.
Leiden
A. BEETS

1)
2)

Wdb. d. Ned. Taal, Dl. III, kol. 2576: Diepte, de bet. 5.
Bij B. d e L i g t , Erasmiana, in De Stem, XVI, 1936, blz. 665, waar gesproken wordt van
iemands ‘afgronddiep minderwaardigheidsbewustzijn’.
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Pedel
B e d e l l i U n i v e r s i t a t u m . [Literae Johannis Regis Franc. Franc. ann. 1350 pro
Universitate Montipessulanae tom 2 ordinat. Reg. Franc. pag. 514: Cumque in dicta
Universitate habeant esse et consueverint hactenus plures Bedelli, Bedellus generalis
et Bedellus Universitatis nec non etiam Bedellus collegii et pro quolibet Doctore actu
legente in utroque jure praedictorum unus Bedellus qui ibidem Banquerii communiter
nuncupantur]. Leges Alfonsi IX, Castellae Regis 2 part. tit 31, leg. 10: La Universidad
de los Escolares deve aver su mensajero que llamen en Latín Bedellus etc.
Wanneer ik bovenstaande alinea uit het artikel Bedelli in Du Cange's Glossarium
mediae et infimae Latinitatis (I, 636) aanhaal en kort ga bespreken, dan is dat minder
om op een paar onnauwkeurigheden te wijzen - zelfs Homerus dormiteerde wel
eens - dan wel om de aandacht te vestigen op een conclusie, die er uit getrokken
is, welke voor wijziging vatbaar is.
Onze beste gidsen toch deelen ons mede, dat de academische pedellen ± 1350
vermeld worden: Kluge in zijn Etymologisches Wörterbuch, Van Wijk in zijn Etym.
Wdb. en ook het Nederlandsch Woordenboek XII, 823. Grimm, Murray, Falk en
Torp melden deze bijzonderheid niet.
De mededeeling is dus gebaseerd op den uit 1350 dateerenden brief van Koning
Jan II, den Goede, van Frankrijk over de universiteit van Montpellier. Maar wat houdt
het volgende excerpt van Du Cange in uit de wetten van den Koning van Castilie,
dat niet gedateerd is?
Du Cange vergist zich door te schrijven Alfonso IX, want de aanhaling is uit het
beroemde wetboek van Alfonso X, el
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Sabio, dat naar de zeven deelen, waaruit het bestaat Las siete Partidas genoemd
wordt. Inderdaad lezen wij - ik citeer naar de Madridsche uitgave van 1807, 2e deel,
pag. 345: La Universidad de los Escolares debe haber um mensagero que llaman
(te onrechte schrijft Du Cange llamen) en Latín Bidellus.
Wanneer wij weten, dat de ‘Spaansche Justinianus’ met zijn geleerde helpers het
wetboek samenstelde tusschen de jaren 1246 en 1263, dan waren in Spanje althans
de pedellen er al een honderdjaar eerder dan wij in Du Cange en de gemelde
woordenboeken lezen. En ongetwijfeld ook in Parijs - het is wel een wonder, dat
Cangius de mater universitatum niet noemt - en evenzeer in Bologna, Arezzo en
vrij zeker ook elders.
Men raadplege verder von Savigny, Geschichte des Römischen Rechts im
Mittelaltur III, Denifle, Die Universitäten im Mittelalter en Rashdall, The universities
of Europe in the middle age.
Enschede
G.A. NAUTA
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Bauw-heers wel-leven
Veel is reeds geschreven over het auteurschap van dit gedicht uit de Nederduytschen
Helicon, waarvan de ondertekening met de zinspreuk Door Ghenaa is Christ onse
Open geen oplossing bood. Dat Spieghel de dichter is, zoals vroeger werd
1)
aangenomen , neemt thans wel niemand meer aan. Verwey dacht aan een jongere
2)
volgeling van Spieghel , en Knuttel heeft het vermoeden geopperd, dat de Zeeuwse
dichter Philibert van Borssele de auteur van dit lied zou zijn, maar tegelijk zelf reeds
3)
een aantal bezwaren tegen deze veronderstelling geopperd . Een van zijn sterkste
argumenten voor de identificatie van de onbekende dichter met Van Borssele is de
grote overeenkomst tussen de regels
Oft een salaadjen versch ghepluckt, end' self ghezeyt,
Oft wel een kervelmoes, daar in veel groenigheden,
Tot 's Mensch gesontheyt goet, gescherft zijn en gesneden

uit Bauw-heers wel-leven, met de volgende uit de Binckhorst van Van Borssele:
Tis beter een salaed versch wt den Hof gepluckt
Een appel ofte peer rechts van den boom geruckt
End gesont Kervel-moes te Blijden-burgh gegeten
Dan enz.

De bedoeling van deze regelen is eigenlijk, de verwarring nog groter te maken door
een nieuwe naam in het geding te brengen, die van de predikant-taalgeleerde
Abraham van der Myl, de auteur van de Lingua Belgica. Van der Myl had reeds

1)
2)
3)

H.E.R. Jacobsen, Carel van Mander (Rotterdam, 1906), blz. 244 en noot, en stelling 4:
‘Bauw-heers wel-leven is van Spieghel afkomstig’.
Albert Verwey, Hendrick Laurensz. Spieghel (Groningen, 1919), blz. 162, noot.
J.A.N. Knuttel, Bauw-heers wel-leven (Ts. v. Nederl. taal- en letterk, 46 (1927), blz. 180-185).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

274
in 1593, als predikant te Vlissingen, een vertaling van de bekende en vooral in de
zestiende en zeventiende eeuw vaak vertaalde epode van Horatius, ‘Beatus ille’ in
het licht gegeven, als aanhangsel bij zijn overzetting van Den slach van Lepanten
1)
van Jacobus VI van Schotland . Van der Myl volgt de oorspronkelijke tekst van
Horatius op de voet, strenger dan dit bij de dichter van Bauw-heers wel-leven het
geval is. De hierboven aangehaalde regels luiden bij hem:
Oft een salaed' versch uyter aerd' gepluckt,
Een Kervelmoes, daer in veel groenicheden,
Den mensch gesondt, gescheerft sijn end gesneden.

De overeenkomst met Bauw-heers wel-leven is hier zo groot, dat het plagiaat van
de dichter van de laatstgenoemde vertaling vaststaat. Dat Van der Myl de dichter
van Banw-heers wel-leven zou zijn, is evenwel zeer onwaarschijnlijk; waarom immers
zou hij de beide gedichten, die hij in de Helicon liet afdrukken, met zijn naam
ondertekenen, en deze vertaling (die uit literair oogpunt bezien veel groter waarde
heeft) alleen met een zinspreuk? Voor het auteurschap van Philibert van Borssele
zou kunnen pleiten, dat deze dichter in zijn Strande enkele regels zo goed als letterlijk
2)
overgeschreven heeft van Van der Myl , maar Knuttel heeft er reeds op gewezen
dat de Noordhollandse eigenaardigheden in Bauw-heers wel-leven te sterk

1)

Den slach van Lepanten des Conincx van Schotlandt, Iacobi des Sesten, tegenwoordichlick
regerende. Van hem eerst beschreven in Schotsche dicht, ende overgeset in Nederlantsche
dicht, deur Abraham vander Myl. Middelburgh, ghedruct by Richard Schilders, wonende op
ro.

de Groote Merckt, inde Fransche Galeye. M.D. XCIII, blz. E3
2)

ro.

- E4

ro.

Vgl. Den slach van Lepanten, blz. B3

:

Ick bid u eenich God, God dryich in personen,
Dryes bid ick u, die t'saem hebt eew'lick willen wonen:
Gelijck van macht end' eer, hoewel een onderscheyt
Sy onder u, welck doch u wesen niet en scheydt...
met Strande, blz. 51:

Ick bid dy eenigh God, God dryigh in persoonen,
Die voor all' eeuwen hebst te samen willen woonen,
Gelijck van Macht end Eer, hoe wel een onderscheyd
Sy onder dy, welck doch dijn wesen niet en scheydt...
Beide citaten zijn overigens een letterlijke vertaling van de aanhef van DuBartas' Sepmaines.
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spreken dan dat een Zeeuws dichter dit zou kunnen hebben geschreven. Ditzelfde
argument maakt het ook hoogst onwaarschijnlijk dat Van der Myl, die ondanks zijn
vele omzwervingen nooit in Noord-Holland gewoond heeft, de dichter zou zijn.
Trouwens, de naam van de dichter moet te vinden zijn in de ondertekening: Door
Ghenaa is Christ onse Open, waarin Door, dat niet Romeins gedrukt staat, niet bij
het anagram behoort. Zonder veel moeite haalde ik uit de gecursiveerde woorden
de naam Christiaen Spanooghen, waarbij dan alleen een s en een e overschieten.
Deze naam, die in Vlaanderen niet ongebruikelijk was (is?), komt echter onder de
ons bekende namen van rederijkers niet voor; wellicht zijn trouwens uit het anagram
nog andere namen te maken. De bescheiden dichter, die zich achter zijn zinspreuk
verborg, zal zeker nooit vermoed hebben dat het nageslacht zich zozeer met hem
zou bezig houden.
Amsterdam
P.J. MEERTENS
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De Frankische landname
Naar aanleiding van F. Petri, Germanisches Volkserbe in Wallonien und
Nordfrankreich.
Landname wil ik noemen, in navolging van den Oudnoorschen term landnám, de
vestiging der Germaansche stammen in den tijd der Volksverhuizing op den bodem
van het Romeinsche Rijk. Dit geschiedde op velerlei wijze, verschillend al naar de
omstandigheden, waaronder de inbezitneming plaats had: een vrijbuiterschaar kon
onder leiding van een doelbewust aanvoerder zich tot heerscher van een gebied
opwerpen, waar de oorspronkelijke bewoners hun leven dan vrijwel ongestoord
voortzetten, zij het ook aan nieuwe meesters onderworpen. Een Germaansch
volksleger kon ook van den keizer verlof krijgen zich in een bepaald gedeelte van
het rijk in te kwartieren en aldus het derde deel van het grondgebied verwerven,
zooals de West-Goten in Aquitanië. Ook kon een Germaansche stam, op zoek naar
nieuwe woonplaatsen, zich een landstreek, bewoond of onbewoond, toeëigenen,
1)
om zich daar te vestigen; dit laatste bedoel ik met den term ‘landname’ .
Spreken wij dus van de Frankische landname, dan duiden wij daarmede tevens
aan, dat wij de Frankische volksverhuizing niet als de vestiging van een Frankisch
koningsgezag in Gallië, maar wel degelijk als een kolonisatie op groote schaal
beschouwen, die dus ook een belangrijke menschenverplaatsing vooronderstelt.
Het is in den laatsten tijd, onder den invloed van Fustel de Coulanges' hartstochtelijk
betoog, de heerschende opvatting geworden, dat de eigenlijke landname reeds bij
de

1)

Ik wil niet gelooven, dat men dit woord als een Germanisme zal weren. Inderdaad gebruikt
men in het Duitsch ook Landnahme, maar als Germaansche taal heeft het Nederlandsch ook
het recht zulke termen te vormen; wij hebben immers ook opname, inzage, overgave,
rechtspraak enz.
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Canche en de Leie, ten hoogste bij de Somme tot staan gekomen was, en dat ten
zuiden daarvan slechts politieke machtsuitbreiding had plaatsgehad; men vindt haar
bij schrijvers als Georg Waitz, Rudolf Sohm, Ferdinand Lot; zij werd ten onzent nog
1)
onlangs door Gosses verdedigd . Men kan uit den aard der zaak niet alle gevallen
van de wijdvertakte Germaansche volksverhuizing op dezelfde wijze verklaren; de
Goten in Oost-Europa, de Angelen en Saksen in Engeland, de Sueven en Wandalen
in Spanje en Noord-Afrika hebben zich onder zoo verschillende omstandigheden
een nieuw woongebied veroverd, dat men een groot onderscheid tusschen het
karakter dier volksverhuizingen moet aannemen. Het is stellig een nuttige reactie
tegen vroegere voorstellingen, die in het woord ‘volksverhuizing’ uitdrukking gaven
aan de gedachte, dat geheele volkeren, met vrouwen en kinderen, paarden en vee
op ‘trek’ gegaan waren, maar de gevallen, dat inderdaad een groot gedeelte van
een stam uit de oude woonplaatsen opbrak om zich elders neer te zetten (men
denke aan de Angelen) zijn onbetwistbaar genoeg, om in elk bijzonder geval ook
de mogelijkheid van zulk een verplaatsing te overwegen.
De Frankische volksverhuizing staat voor ons natuurlijk in het middelpunt der
belangstelling. De vorming van het Frankische rijk heeft de geschiedenis van
West-Europa een gansch nieuwe richting gegeven; de oudste geschiedenis van
ons eigen land hangt daarmede ten nauwste samen; de vorming van de taalgrens
kan alleen in verband met de Frankische landname verklaard worden - redenen te
over om steeds weer te trachten op dit punt tot volledige klaarheid te komen. In de
laatste jaren zijn van Duitsche zijde zeer diepgaande onderzoekingen gedaan: de
romanist E. G a m i l l s c h e g schreef in den Grundriss der germanischen Philologie
een boek in drie deelen onder den titel: Romania Germanica, Sprach- und
Siedelungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Römerreichs (Berlijn
-

1)

De groote volksverhuizing in het Tijdschrift voor Geschiedenis 51 (1936) blz. 5-42.
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Leipzig 1934-1936); daarop volgde van den historicus Franz P e t r i een werk
Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich, dat in 1937 bij Röhrscheid
te Bonn het licht zag. Dit boek verdient om de methode van onderzoek, den omvang
van het behandelde materiaal en het belang van de bereikte resultaten een uitvoerige
bespreking, daar hier ook helderder licht geworpen wordt op een der duisterste
perioden onzer geschiedenis.
Dit is een werk, dat eerbied afdwingt. Niet zoozeer om den omvang (meer dan
duizend compres gedrukte bladzijden) en het zorgvuldig bewerkte kaartenmateriaal
(47 in den tekst en twee groote losse kaarten), als wel om de toewijding, die noodig
geweest is, om dit boek te voltooien. De schrijver toont een enorme belezenheid in
de literatuur over dit onderwerp, onverschillig of deze geschreven is in het Fransch
of Duitsch, dan wel in het Nederlandsch. Wat zijn methode betreft, zij is grootendeels
dezelfde als Gamillscheg reeds toegepast heeft: het onderzoek van de plaatsnamen
ten einde aan de hand van deze gegevens de uitbreiding der landname vast te
stellen. Maar aan Petri komt de eer toe, deze methode met grooter vaardigheid te
hebben gehanteerd en in het algemeen veel beter toegerust zich aan dit moeilijke
onderwerp gezet te hebben. Daardoor is het hem gelukt, het uiterst ingewikkelde
probleem van de verhouding tusschen de tot op heden bewaarde Germaansche
plaatsnamen in Frankrijk en de uitgebreidheid der Frankische landname juister
gesteld te hebben.
Het resultaat van zijn onderzoek is het volgende: De Frankische landname kan
in geen enkel opzicht gescheiden worden van de schepping van het Merowingische
rijk. Men mag het zich niet zoo voorstellen, dat zich eerst op een betrekkelijk beperkt
gebied in België en Noord-Frankrijk de Franken zouden hebben neergezet en dat
zij vandaar uit hun politieke macht tot aan de Seine, zelfs tot de Loire zouden hebben
uitgebreid. Met groote stelligheid is de meening (van Kurth e.a.) te verwerpen, als
zou de huidige taalgrens de lijn aangeven tot waar
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de gesloten Frankische landname had plaatsgehad; het dialectonderzoek heeft ons
het tot stand komen van taalgrenzen als het resultaat van dynamische krachten
leeren kennen: de wig, die het Fransche taalgebied langs de Maasvallei tusschen
het Westelijke Nederlandsche en het Oostelijke Duitsche taalgebied gedrongen
heeft, is voor den huidigen taalvorscher een onmiskenbaar teeken van economische,
politieke en kultureele werkingen, die hier het Fransch een gewichtigen verkeersweg
afwaarts leidden, gelijk dat langs den Rijn met Hoogduitsche taalverschijnselen het
geval is. Dat het Fransch voor de poorten van Maastricht gestuit is, bewijst de kracht
van den Germaanschen tegenstand uit het Noorden; aan ons de taak, dezen dam
onoverwinnelijk te maken.
De vraag is dus deze: Indien niet de taalgrens de Frankische landname bepaalt,
tot hoever heeft zij zich dan uitgestrekt? Hier kan ons het plaatsnamenmateriaal
den weg wijzen; waar krachtige sporen van Germaansche namen aangetroffen
worden, daar moeten zich ook Germanen in aanzienlijk aantal neergezet hebben.
Een zeer belangrijk gedeelte van het boek is daarom ook gewijd aan het verzamelen
van de toponymische relicten en aan de bespreking van hun waarde voor het
onderhavige probleem. Het valt niet moeilijk vast te stellen, dat tot aan de Loire een
belangrijk aantal namen van Germaansche herkomst zijn; maar bij nader toezien
vindt men allerlei verschijnselen, die een bijzondere verklaring vereischen. Van Zuid
naar Noord vinden wij trapsgewijs op elkaar volgende grenzen, tot waar bepaalde
woordelementen in de Germaansche plaatsnamen voorkomen; wij vinden
achtereenvolgens de lijn der namen op -ingos, -baki en -malle, dan die op -ville en
-court, vervolgens op -sele, dan op -heim enz. Waarom zijn deze verschillende typen
niet evenver in het Gallische gebied doorgedrongen? Het antwoord kan slechts
worden gevonden, indien wij dit verschijnsel in verband met andere beschouwen.
Zoo had Gamillscheg reeds het volgende opgemerkt: in de departementen Ardennes,
Marne en Aube is het Germaansche plaatsnamenmateriaal uiterst karig; mag men
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daaruit afleiden, dat zich hier dus weinig Franken hebben gevestigd en dat hier dus
de scheiding tusschen den Salischen en den Ripuarischen volksstroom gelegen
heeft? Het is Petri gelukt door hernieuwd onderzoek een zoo groot aantal nieuwe
namen aan Gamillschegs lijst toe te voegen, dat daardoor de lacune vrijwel
verdwenen is. Treffend is ook de tegenspraak tusschen de resultaten van het
toponymische en het archaeologische onderzoek: brengt men op kaart de
Germaansche plaatsnamen en de Frankische grafvondsten, dan blijkt het, dat deze
zich over verschillende gebieden verdeelen. Waar plaatsnamen rijkelijk voorkomen,
ontbreken de ‘Reihengräber’ en omgekeerd. Daaruit hadden reeds Fustel de
Coulanges en Kurth afgeleid, dat de archaeologische vondsten niet van de Franken,
maar van de inheemsche bevolking afkomstig zouden zijn. De verklaring is echter
anders: de grafvondsten vinden wij in de politiek en kultureel belangrijkste deelen
van Noord-Frankrijk; zij behooren dus tot de kerngebieden van het Frankische rijk.
De plaatsnamen vinden wij aan de periferie; het zijn de nederzettingen van
Germaansche boeren buiten de eigenlijke centra van het Merowingische rijk. Het
ligt inderdaad voor de hand, daaruit af te leiden, dat de Frankische landname niet
anders was dan de verovering door nieuwe heerschers; toch blijkt dit niet juist te
zijn. De tegenspraak tusschen de toponymie en de archaeologie is slechts schijnbaar
en het gevolg van een ontwikkeling, die zich eerst in den loop der Middeleeuwen
voltrokken heeft. Het Germaansche gebied is langzamerhand weder geromaniseerd;
daardoor is de taal der Germaansche immigranten geleidelijk weder door het
Romaansch verdrongen. Deze beweging ging natuurlijk uit van de streken met de
dunste Frankische bevolkingslaag, dus allereerst van de periferie in Noordwaartsche
richting. Dat verklaart de stap voor stap terugwijkende plaatsnamensporen; bij de
Loire werden op den duur alle Germaansche woordelementen door Romaansche
vervangen, behalve als zij onverstaanbaar geworden waren (zooals -ingos en -baki)
of als zijzelf in de volkstaal overgegaan waren (zooals
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-malle). Daarentegen konden woorden als -sele en -heim eerst op een Noordelijker
lijn standhouden. Dezelfde verklaring geldt voor het ontbreken van plaatsnamen in
de oude kerngebieden; immers hier waren ook de brandpunten voor de
herromaniseering der bevolking. Dat verklaart eindelijk ook de vorming van de
tegenwoordige taalgrens en van de Maaswig. Het zijn alles gevolgen van een
eeuwenlang durend romaniseeringsproces, waardoor het oorspronkelijk beeld der
Frankische landname uitgewischt werd. Slechts een wetenschappelijke methode,
die geleerd heeft, wat de beteekenis van relictverschijnselen is, kan hier tot een
verklaring der ingewikkelde verhoudingen leiden.
Ik ben tot de overtuiging gekomen, na de lezing van dit waarlijk monumentale
boek, dat de conclusies van Dr. Petri op grond van het hier voorgelegde materiaal
juist zijn. Zij kunnen alleen door nieuwe en in andere richting wijzende gegevens
aangetast worden, maar het is eerder te verwachten, dat zijn conclusies zullen
worden aangevuld of scherper geformuleerd. De Nederlander, die dit boek leest,
zal de behoefte gevoelen, de lijn van het betoog tot ons gebied door te trekken en
de resultaten te toetsen aan de gegevens uit ons taalgebied. Dit zal hij te meer
wenschen, omdat voor het onderzoek van Dr. Petri juist ons land min of meer aan
de periferie ligt; volle belangstelling heeft België, als het land, dat onmiddellijk aan
het landnamegebied grenst en waar de terugtochtslinie van de taalgrens zich
gevormd heeft. Wanneer hij van de Nederlanden spreekt, dan bedoelt hij in veel
gevallen alleen de Zuidelijke gewesten; het Noordnederlandsche gebied komt
daardoor te kort. De misteekening van de rivierendelta en van de Zeeuwsche
eilanden op zijn kaarten, is een kenschetsend teeken van zijn mindere vertrouwdheid
met deze deelen van het Nederlandsche volksgebied. Ik wil daarom eerst een reeks
verspreide aanteekeningen geven, waarin het Noordnederlandsche materiaal nieuw
licht kan werpen en dan aan het eind eenige meer algemeene punten nader
beschouwen.
***
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De grondslag voor het betoog is een lijst van alle plaatsnamen, die in het Waalsche
en Noordfransche gebied van Germaanschen oorsprong zijn; deze opsomming
loopt van blz. 59 tot 506 en wordt door talrijke schetskaartjes begeleid. Dan volgt
een systematische behandeling van de Germaansche woorden en namen (blz.
507-767); hierbij wil ik eenige kantteekeningen geven.
Blz. 534. Brabantsch Nisborre wordt met Wurtembergsch Nessenbrunnen en
Hessisch Nesselbrunn vergeleken; ik geloof ten onrechte, daar hier de ss der
Duitsche woorden in ons taalgebied een t zou doen verwachten (vgl. Nettelhorst,
1357: Netelhorst).
Blz. 536. De beeknamen Le Honneau en Hune staan natuurlijk niet in verband
met een woord hûn ‘berg’ of ‘hoog’, maar dit woord had de beteekenis ‘donker’ of
‘moeras, modder’ (zie in dit Tijdschrift XLIX blz. 91-93).
Blz. 540. Waalre wordt verklaard uit een woord war, samengetrokken uit wader,
water. Vormen met t en d kan men niet als gelijkwaardig naast elkander plaatsen;
in het heele Germaansch heeft het woord water een t. Zooals Petri zelf aangeeft
zijn de oude vormen Waderlo, Wadraloch (zie nauwkeuriger N G N IX, 113); deze
hangen dus eerder met wad samen.
Blz. 541. Lake behoeft niet als leenwoord uit lat. lacus te worden opgevat (vgl.
Franck-Van Wijk blz. 377); daarvoor is trouwens het woord in de Germaansche
talen te sterk verankerd, vgl. lek en leek in plaatsnamen, de ww. leken en lekken.
In Nederland is het woord Laak voor waterloopen bekend.
Blz. 541-543. De behandeling der apa-namen bevestigt wederom de opvatting
van Carnoy en Mansion, dat wij hier met een Germaansch woord te doen hebben;
ik verwijs nog naar mijn opmerking in dit Tijdschrift L, blz. 200.
Blz. 548 Bij de behandeling van namen als Huy, Houyoux, Hoges komt ter sprake
een woord hôi, dat volgens Mansion een waternaam zou zijn. Mag men echter
hiervan scheiden
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de Noordnederlandsche namen Hoylede en Hoydrift (naast Heidrecht)? Een
persoonsnaam daarin te vermoeden, zooals N G N VII, 154 geschiedt, dunkt mij
wel zeer avontuurlijk, maar de wisseling ei/ooi wijst niet op een oorspronkelijk ôi.
Blz. 549. In Wijk bij Duurstede beteekent wijk toch niet ‘bocht, aanlegplaats’. De
vicus nominatissimus is een ‘plaats, nederzetting’, zooals in de zoo talrijke andere
Noordnederlandsche plaatsnamen op -wijk. Het woord vîk ‘golf’, dat ook op blz. 672
als Frankische term genoemd wordt, schijnt mij eerder Skandinavisch toe (vgl. ook
Franck-Van Wijk blz. 794).
Blz. 551. Ballo in Drente wordt vergeleken met Westfaalsch Balloh, Ballow, met
verwijzing naar Jellinghaus, waar echter duidelijk staat opgegeven, dat het in 1298
Banlo heette. Met den naam Balleau, in 1141 Ballot gespeld (Pas de Calais), hangt
het dus niet samen.
Blz. 557. Piterlot wordt vergeleken met Nederlandsch Pithelo, den ouden vorm
van het Drentsche Peel of Peelo. Het woord wordt niet verklaard, maar hangt
natuurlijk samen met pede ‘moeras’, zooals op blz. 609 bij Pitendal opgegeven
wordt.
Blz. 560. Pannerden heet samen te hangen met Brabantsch Pannard en afgeleid
te zijn van -ard ‘ploegland’. Waaruit blijkt dat? Geldt dit voor die talrijke andere
namen ook, zooals Bergerden, Hamerden, Lobberden, Netterden, Staverden? Een
de

woord als Remmerden leert ons, hoe voorzichtig men moet zijn; in de IX eeuw
heette het villa Rimbrahtes.
Blz. 562. Een uit plaatsnamen afgeleid Frankisch woord mirwald wordt met on.
myrkviðr verbonden. De etymologie lijkt mij zeer aanvechtbaar, zij wordt althans
niet door oudere vormen gesteund. Men kan de verklaring ook zoeken in de richting
van woorden als Merwede en Meerwald.
Blz. 563. Langerak aan de Lek wordt verklaard uit reke ‘heg, woudstrook’; natuurlijk
is dit het bekende rak ‘strook land langs een water’, zooals in Damrak, Gouderak,
Houtrak. Overigens gaan de woorden op dezelfde wortel terug.
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Blz. 564. Dat de esch een Wodansboom zou zijn, waag ik te betwijfelen; de askr
Yggdrasils bewijst dat in elk geval niet. Ook is in namen als Aische, Eix, Asq toch
ook wel te overwegen esch<atisk(s); het ware te onderzoeken, of dit uitsluitend een
Saksische term is.
Blz. 565. De verklaring van Aalst uit alisa ‘els’ is veel aannemelijker dan die van
Mansion uit *aloxs ‘alsem’. De verhouding tusschen hulst en het door Petri genoemde
hulis ‘mistel’ eischt nog nader onderzoek.
Blz. 576. Over Veluwe, dat Petri met vele als aanduiding voor ‘woud’ en ‘hoogte’
in verbinding brengen wil, is onlangs nog door J.W. Muller in N G N VIII, 124-131
uitvoerig gehandeld; daaruit blijkt wel, hoe weinig zeker wij nog ten opzichte van
dezen naam zijn.
Blz. 579. Anlier wordt verklaard als Anslar, waarin ans de oude godennaam zou
zijn. Ik heb dit vroeger ook overwogen voor Usselo. Uit de lange lijst van laar-namen
bij Jellinghaus krijg ik niet den indruk, dat zij in theofore verbindingen optreden. Het
is voor Anlier ook niet waarschijnlijk, wanneer wij den naam vergelijken met namen
als Anselt en Ansen.
Blz. 591. Tongreheid bij Verviers plaats Petri bij tungr ‘steppe’, terwijl op blz. 613
tungr weder als ‘tongvormig stuk land’ verklaard wordt, zooals in plaatsnamen als
Tongre, Tongrinne. Is daartegen de r niet een bezwaar? Mansion wil N G F III, 158
hier den naam der Tungri terugvinden; ook J.W. Muller N G N VIII, 130 overweegt
deze mogelijkheid, zelfs voor de lang niet zeldzame Noordnederlandsche
plaatsnamen Tongeren (3 vbb.), Tongerloo (3 vbb.), Tongelre, Tongelrooi. Voor de
Brabantsche plaatsen is dit wel aan te nemen, maar anders is in deze namen ook
aan het woord tong te denken; slechts een onderzoek naar de geografische
gesteldheid zou hier de beslissing kunnen brengen.
Blz. 597. Heimersberg wordt afgeleid van haim ‘haardplaats’. Een persoonsnaam
lijkt mij hier waarschijnlijker.
Blz. 605. Dung of donk wordt verklaard als ‘kleine hoogte’,
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maar oorspronkelijk eigenlijk ‘kuil onder den grond’. Ook Mansion N G F III, 33 houdt
aan deze opvatting vast, die overigens reeds uitvoerig door Beekman in het Tijdschrift
de

van het Aardrijkskundig Genootschap 2 serie XIX (1902) blz. 909-917 verdedigd
werd. Ik geloof, dat hier twee woorden door elkander gehaald worden. Dong als
‘mest’ staat in verband met on. dyngja ‘vrouwenvertrek’ en eng. dung. Een ander
woord schijnt donk te zijn, dat reeds door Förstemann, Die deutschen Ortsnamen
(1863) blz. 45 treffend verklaard wordt, als ‘eine kleine Bodenerhebung, besonders
zwischen Morästen’. Door Teuchert, Zeitschrift für deutsche Mundarten XVIII (1923)
blz. 182 wordt dunk omschreven als ‘mit Bäumen bestandene Bodenerhebung’;
daaruit leidt hij, omgekeerd als Mansion, juist de beteekenis ‘vrouwenvertrek’ en
‘mest’ af. Etymologiseeren helpt ons hier niet veel verder; van veel gewicht dunkt
mij, dat in den Alblasserwaard en aan de Lek de uit het laagland opduikende
pleistoceene ruggen donken genoemd worden (vgl. T. Vink, De Lekstreek). Dat wijst
op een oude beteekenis ‘hoogte’, die kwalijk uit een beteekenis ‘kuil onder den
grond’ kan afgeleid worden. Ook in de marschgronden heeten hoogere deelen dung,
donk of tung. Wanneer wij nu in aanmerking nemen, dat ook, naar de opmerkingen
van Beekman, de dong-namen plaatsen aanduiden, die boven het omringende land
uitsteken, dan kan men het Germaansche vrouwenvertrek hier rustig buiten het spel
laten. De geografische verbreiding van den naam is intusschen belangrijker dan de
herkomst van het woord; het zwaartepunt vormen, behalve België, in ons land
Brabant, met enkele zwakke uitstralingen naar het Noorden (Utrecht en Gelderland),
naar het Oosten (in de omgeving van Düsseldorf). Ik hoop elders op dit naamtype
terug te komen.
Blz. 606. Het woord geest schijnt mij niet van speciaal Frieschen oorsprong te
zijn (waar het trouwens gaast, gast heet); ook in niet-Friesche deelen van ons land
komt het woord voor; trouwens in Duitschland gaat het tot over de Lippe. Friesch
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daarentegen kan wel zijn de bijzondere toepassing op de geestgronden langs de
duinen.
Blz. 614. Namen als Ham-sur-Sambre, Han-sur-Meuse worden met het woord
ham ‘rivierbocht’ in verband gebracht. Dit hangt dan wel weer met het Hollandsche
woord hem(me) ‘buitendijksch land’ samen.
Blz. 616. Nederlandsche plaatsnamen als Harpen of Herpen met het Latijnsche
woord harpa te verbinden, schijnt mij niet aanbevelenswaardig. Het Brabantsche
de

Herpen heette reeds in de IX eeuw Herpina.
Blz. 642. De verklaring van Heusden uit een *hūsidumnjō ‘verzamelplaats van
bergruimten voor menschen, vee en veldvruchten’ kan ik moeilijk aanvaarden. Reeds
*hūsiþi heeft collectieve beteekenis; en daarvan zou reeds (zóó vroeg) een nieuw
collectief op -umnjō afgeleid zijn? De Nederlandsche Heusden-namen wijzen in
andere richting; het Brabantsche Heusden heette in 722 Hunsetti en het Geldersche
Opheusden in 1088 Husuduna, in 1053 echter Hustin. Huisduinen heeft als ouden
vorm Husidina. Indien wij het woord *hūsidumnjō met Petri tot de oudste laag der
Frankische plaatsnamen rekenen, komen wij in conflict met de opmerking van
ste
Förstemann, dat het woord hūs in plaatsnamen tot de VIII eeuw nooit voorkomt;
en dan toch reeds eeuwen eerder een dubbele collectiefafleiding -iþi + umnjō? Petri
merkt in dit verband op, dat plaatsnamen op -huizen in het tegenwoordige
Nederlandsche taalgebied tamelijk vergeefs gezocht worden; dat slaat (blijkens de
verwijzing naar Mansion) op België; het ware echter toch wel gewenscht geweest,
daartegenover het zeer rijke gebruik in Noord-Nederland te vermelden; bij een
voorloopige verzameling noteerde ik voor Friesland 59, voor Groningen 37, voor
Noord-Holland 15, voor Gelderland 30, Overijssel 13, Utrecht 10, Noord-Brabant
12, Zuidholland 6, Drente 7 en Limburg 11 plaatsnamen. Ik vermoed, dat dit woord
voor de ‘Besiedelung’ van ons land gewichtige aanwijzingen zal kunnen geven.
ste
Blz. 646. Azange, gelijk Nederl. Hezingen (VIII eeuw:
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Hasungun) verklaart Petri uit hase ‘nevel’; een bewijs zal daarvoor moeilijk te leveren
zijn. Waarom niet bij den diernaam haas, of uit een verkorten persoonsnaam?
Blz. 650. Gobertingen heeft naast zich het Geldersche Goilberdingen. Zoo kan
men ter vergelijking met Lambretenghes het Drentsche Lenferdingen en met Odaigne
het Groningsche Olingen bijbrengen.
Blz. 660. Hier zijn de ‘Bestimmungswörter’ bij Waritengeis en Ydelange met
elkander verwisseld.
Blz. 670. Bij skûr ‘schuur’ wordt opgemerkt, dat zich reeds in den Frankischen
tijd de beteekenisontwikkeling van ‘schuur’ > ‘stal’ voltrokken zou hebben. Is het
niet juister aan te nemen, dat het woord aanvankelijk de ruimte aanduidde, die
tegelijk voor beide diende?
Blz. 683. Bomal wordt in verband gebracht met de Nederlandsche Bommel-namen,
dat verklaard wordt uit germ. bauto ‘krijger’ en malle ‘maalstede’. Als echter
Zalt-Bommel reeds in 850 Bomela heet, is deze afleiding niet wel mogelijk. Eerder
zou nog bod- als eerste lid te overwegen zijn, dus een *bodmal parallel aan bodding.
Hermalle wordt vergeleken met het Nederlandsche Harmelen; dichterbij staat het
Brabantsche Hermalen.
Blz. 684. Courmelles te verbinden met kol ‘Kohlenmeiler’ is pure etymologische
speculatie; tot het aannemen van een verbinding met de beteekenis van
‘kolenmaalstede’ geeft een vorm Colomella van 858 in geen geval het recht.
Blz. 685. Rosmalen wordt verbonden met raus ‘riet’. Het woord ros kan evenwel
vele beteekenissen hebben en de verbinding van ‘riet’ en ‘dingplaats’ lijkt mij weinig
overtuigend. Orsmael doet denken aan het woord ros, ors ‘paard’.
Blz. 686. De plaatsnamen op -malle en de samenstellingen met mal- (Malberg,
malstede) zijn een duidelijk kenmerk van het Frankische karakter der landname.
Opmerkelijk zeldzaam zijn deze namen in Nederland: in Noord-Brabant Hemaal,
Hermalen, Rosmalen, in Utrecht Harmelen, verder Maalbergen en Malburgen
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resp. in Brabant en de Betuwe. Is dit woord een gidsfossiel voor de Frankische
kolonisatie in ons land?
Blz. 689. Herseeuw (W. Vlaanderen) wordt afgeleid uit Hersele, vgl. dan ook
Hersel (Noord-Brabant) en Heersel (Noord-Brabant en Limburg).
Blz. 691. Zeer belangrijk is Petri's beschouwing over de Brabant-namen. Hij leidt
ze terecht af uit brâk (of misschien beter brak) en band ‘braakliggend grensgebied’
en toont aan, dat in het geheele Frankische rijk (tot bezuiden de Seine!) dit woord
voorkomt. Hij meent, dat het inderdaad een aanduiding van een woeste grensstrook
is en niet een overplanting van den provincienaam. Dit is mogelijk, maar dat dit voor
alle gevallen gelden zou, kan ik niet aannemen. De dichte opeenhooping der namen
in Vlaanderen gaat eerder terug op den naam van het landschap (zooals wij ook
de plaatsnamen Holland, Zeeland hebben). Zeker geldt dit voor de
Noordnederlandsche voorbeelden (in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant),
die Petri niet noemt. Daarentegen dient uit zijn lijst het Geldersche Braamt te
vervallen, dat inderdaad in 1211 Brobantia heet, maar in 1246 Brameth, klaarblijkelijk
uit *bramiþi.
Blz. 695. Dannemarche zou ik niet verbinden met het woord den (boomnaam);
maar eerder met dan, den ‘laagte’, vgl. den landnaam Denemarken en de
behandeling van dit woord door Zachrisson in Acta Philologica Scandinavica I,
284-292.
Blz. 699. De opmerking, dat Stanford zich naar den klank geheel aansluit bij het
Engelsche Stanford leidt tot de voorstelling, dat hier een rechtstreeksche samenhang
zou kunnen bestaan. De overeenstemming kan natuurlijk slechts toevallig zijn; stān
in het Oudengelsch is de regelmatige ontwikkeling uit Germaansch stain, terwijl het
Fransche stan de vervorming van dit woord in den mond van een niet-Germaansche
bevolking kan zijn (vgl. vormen als Stambruges en de talrijke gevallen, waarin haim
als ham optreedt).
Blz. 700. Stapel in Etaples, Etampes, Staple enz. wordt als ‘stapelplaats’ verklaard.
Dit is maar ten deele juist. Stapel
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is eigenlijk ‘sterkte, toren enz.’, zooals nog uit den naam van het Overijsselsche
kasteel Weggestapelen duidelijk blijkt. De beteekenis ‘stapelplaats’ zal dus wel later
ontwikkeld zijn uit de door een sterkte beveiligde havenstad.
Bl. 709 vlgg. Ik wijs hier op de belangwekkende beschouwing der weiler-namen;
zij zijn voor het onderzoek der Frankische landname niet te gebruiken, daar zij tot
de periode der jongere binnenkolonisatie behooren. Samenstelling met Germaansche
persoonsnamen bewijst niets, daar ook de Galliërs weldra deze namen droegen.
Blz. 766. Zou men den overgang van -inghem > -ingen wel terugvoeren op de
Romaansche accentuatie? Wij vinden ook in het Nederlandsch voorbeelden van
dezen overgang: Ter Wadding < Waddinghem; Jodink < Jodichem; Millingen <
Milnichom; waarschijnlijk zijn hier ook toe te rekenen: Tinallinge < Ingaldigon, Ezinge
< Eesdingum, Goilberdingen < Godebregtinghen.
Blz. 801. Rhenen aan de samenvloeiing van Linge en Lek is een geografische
lapsus.
Blz. 878. Van scheid wordt gezegd, dat elk spoor in het Nederlandsch gebied
ontbreekt. Bedoeld is ongetwijfeld het Zuidnederlandsche; wij hebben toch:
Enschede.
Bl. 881. De wisseling -ham: -hem laat zich niet zoo licht als de Angelsaksische
tegenover den Frankischen vorm verklaren; wij wezen daarop reeds naar aanleiding
van stan.
Blz. 882. Bij de poging een Engelsche laag in de plaatsnamen aan te toonen,
steunt Petri op een onzeker, en vaak ook op een onvolledig materiaal. Zoo kan men
de wijk-namen niet behandelen, zonder rekening te houden met de meer dan honderd
wijk-namen in Nederland. Hille zou Engelsch zijn, ondanks namen als Piershil en
Den Hil (zie Schönfeld § 38); hier hebben wij eerder aan Inguaeonismen te denken.
Hoe kunnen Londefort of Stanford iets bewijzen, als wij ook de namen Hackfort en
Huifort, Montfort, Santfort en Steenfort, Hulsfort en Slaffert er naast kunnen plaatsen?

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

290
Blz. 883. Breedwater met Broadwater te vergelijken heeft weinig zin, als wij het
Friesche Breewater en het Zeeuwsche Breedewatering als bewijzen voor de zuiver
Nederlandsche herkomst van dezen naam kunnen aanvoeren. Dennebroeucq lijkt
inderdaad veel op eng. Danes Brook, maar toch niet minder op Geldersch
Dennenbroek. Hannescamp stelt Petri naast eng. Hanescamp (1222); wij hebben
echter Hanekamp in Overijssel en Hankamp in Groningen. Naast het Vlaamsche
Hondschoote plaats ik liever het Geldersche Hondschoten, dan het Engelsche
Youngcott.
Blz. 895. Is de uitgang -ernesse wel Skandinavisch? Geldt dit dan ook voor het
Zeeuwsche Gaternisse of het Brabantsche Hildernisse?
***
Met deze korte opmerkingen bedoel ik slechts enkele aanvullingen op het door Dr.
Petri bijeengebrachte materiaal te geven; zij mogen niet den indruk wekken, dat zijn
beschouwingen slechts tot zulke nugae aanleiding geven. Integendeel: het boek is
zoo rijk aan stof en aan gedachten, dat men op verschillende plaatsen tot min of
meer principieele beschouwingen aangelokt wordt. Daarvan wil ik er enkele
behandelen.
Allereerst de vraag: Wat beteekent het woord Salische Franken? De scheiding
tusschen de Salische en de Ripuarische Franken scheen een werkelijken zin te
krijgen, toen Gamillscheg de lacune Ardennen-Metz in het plaatsnamenmateriaal
vaststelde en daaruit tot twee verschillende immigratie-stroomen meende te mogen
besluiten. Wij zagen, dat dit niet juist kan zijn. Afgezien van enkele onberoerd
gebleven gedeelten in de dichtbeboschte Ardennen, die niet tot landname aangelokt
hebben, breidden de Franken zich gelijkelijk over geheel Noord-Frankrijk uit. Mocht
men hopen uit het plaatsnamenmateriaal aanwijzingen te krijgen voor twee parallel
loopende invasies: die der Saliërs uit het Noorden, die der Ripuariërs uit het Oosten,
ook daarin worden wij bedrogen. Dr. Petri houdt het zelfs voor mogelijk
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(blz. 880), dat wij hier met een onderscheiding te doen hebben, die eerst in
aanmerkelijk later tijd tot stand gekomen is. Daarmede vallen wij dus op de oude
argumenten terug. Komen de Saliërs werkelijk uit het gebied, dat later als Salland
bekend staat? Voor deze algemeen verbreide meening zie ik voorloopig geen
anderen grond dan de inderdaad verleidelijke overeenstemming der beide namen
en wel in het gemeenschappelijke element sal. Toch moet op het eerste gezicht
deze hypothese bevreemden: Salland is een veel te klein gebied, om alléén
uitgangspunt der Frankische landname geweest te zijn. Het is buitendien een typisch
Saksisch gebied, waar geen Frankische sporen aan te wijzen zijn. De Frankische
beweging gaat in ons land, zooals Dr Holwerda aan de hand der archaeologische
gegevens aangetoond heeft, van Zuid naar Noord; daartegen kan men echter weder
aanvoeren, dat hier slechts een schijnbare tegenstrijdigheid bestaat, daar nu alleen
sprake is van een Noordwaartsche uitbreiding der Frankische beschaving, die eerst
in de periode na de landname zich in Noord-Gallië ontwikkeld heeft. Maar toch
vragen wij: welke zijn dan toch de argumenten voor de verbinding van Salland met
de Saliërs?
Van welken kant wij het probleem betreffende de herkomst der Franken
aanpakken, stuiten wij op onoverkomelijke moeilijkheden. De naam Franken duikt
plotseling bij de klassieke schrijvers op, en op een wijze, alsof iedereen destijds met
de beteekenis van dezen term vertrouwd geacht kon worden. Wij kunnen aan de
hand van de bronnenverzameling in Byvancks Excerpta Romana het optreden van
1)
dezen volksnaam vervolgen . Het eerst lezen wij in de Vita Aureliani (7, 1-2), dat
deze keizer de Franken bij Mainz overwonnen had; de datum staat niet vast, maar
hij ligt tusschen 240 en 257. In het jaar 258 strijdt Postumus met Frankische
hulptroepen tegen Gallienus; zoo verhaalt de Vita Gallienorum (7, 1).

1)

De bruikbaarheid van dit voor onze oudste geschiedenis zoo belangrijke werk zou aanmerkelijk
worden verhoogd, wanneer daarop een uitvoerig register verschenen zou zijn; het is te hopen,
dat hiertoe spoedig de geldmiddelen zullen worden gevonden.
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Proculus, die zelf beweerde van Frankische afkomst te zijn, wordt aan den
Beneden-Rijn in 280 door de Franken in den steek gelaten (vgl. Vita Proculi 13, 4).
Elders hooren wij, dat de Franken langs de kusten van Spanje plunderen en dat ten
tijde van keizer Probus Frankische krijgsgevangenen een stoutmoedigen tocht uit
de Zwarte Zee naar de Noordzee gemaakt hebben (zie Exc. I, 373 en 378). Tot
dusver schijnt het woord Franken een andere naam voor Germanen te zijn. Maar
de

op het eind der III eeuw spreekt men toch gewoonlijk van Franken, wanneer men
het heeft over de stammen in het moerasgebied van Rijn en Schelde, soms meer
in het bijzonder op het eiland der Bataven, waar immers ook koning Gennobaudes
vermeld wordt (Exc. I, 380). Gewoonlijk stelt men het zoo voor, dat de naam Franken
een aanduiding is voor een confederatie van Germaansche stammen, die zich in
de

den loop der III eeuw gevormd had. Aan een nauwere aaneensluiting behoeft men
daarbij geenszins te denken. Het was in dezen tijd gewoonte, dat overwonnen
Germanen als leti binnen de grenzen van het imperium woonplaatsen aangewezen
kregen; dit geschiedde op verschillende plaatsen in Noord-Gallië. Zoo kon er behoefte
ontstaan naar een onderscheiding tusschen de niet onbelangrijke Germaansche
groepen, die als kolonisten binnen het rijk woonden en de onafhankelijke stammen
daarbuiten, die de rust en de veiligheid van het imperium op een gevaarlijke wijze
bedreigden. Dat waren de ‘vrije’ Germanen, of met een ander woord de Franci. Is
deze onderstelling juist, dan beteekent deze term inderdaad niet veel meer dan
Germanen in het algemeen, zonder dat daarmee aanvankelijk een bepaalde stam
of stammengroep aangeduid werd. Franken treden dan ook eerst op bij Mainz, later
de

ook aan den Beneden-Rijn; sedert het eind der III eeuw worden de stammen in
ons land, waarschijnlijk omdat zij de gevaarlijkste bedreiging vormen, in het bijzonder
Franken genoemd. Maar hoe verward de voorstelling is, blijkt duidelijk uit de klassieke
schrijvers zelf. Terwijl in het eiland der Bataven omstreeks
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300 een Frankische koning Gennobaudes heerschte, worden in 358 de bewoners
aldaar weer Chamaven genoemd (Exc. I, 430-431), maar een jaar te voren hebben
in den slag bij Straatsburg tegen de Alamannen gevochten Batavi cum regibus,
formidabilis manus. Nog scherper dan Dr. Petri dit deed moet het probleem der
Franken gesteld worden: de Franken, die zich na de landname in Gallië gevestigd
hadden en daar tot een nieuw volk samengroeiden, mogen niet gelijkgesteld worden
de

met den verzamelnaam Franken voor de Germaansche stammen der III eeuw;
het is hetzelfde woord, maar de beteekenis is geheel anders.
En de Saliërs? De gegevens omtrent hen zijn nog schaarscher. Het eerste, dat,
wij van hen hooren, is althans een onvervalscht getuigenis: het is keizer Julianus
zelf, die in 361 een manifest tot de Atheners richtte (Exc. I, 407), waarin hij vertelt:
........ ὑπεδεξάμην μὲν μοῖραν τοῦ Σαλίων ἔθνους, Χαμάβους δὲ ἐξήλασα. Een deel
van het volk der Saliërs, gelijkwaardig genoemd met de Chamaven; moet men niet
aannemen, dat dan de Salii een groot en talrijk volk waren? Wanneer in den vervolge
andere schrijvers hen noemen, betreft het steeds weer de aanraking van Keizer
Julianus met dit volk; zoo vertelt Eunapius (Exc. I, 460) van den keizer, dat hij
de

ἐπέταττε Ῥωμαίοις μηδένα Σαλίων ἀδιϰεῖν. Dan komt op het eind der IV eeuw
Ammianus Marcellinus (Exc. I, 429), die zegt, dat Julianus petit primos omnium
Francos, eos videlicet quos consuetudo Salios appellavit, ausos olim in Romano
solo apud Toxandriam locum habitacula sibi figere praelicenter. Is het zijn kwade
geweten als geschiedschrijver, dat hem doet spreken van een overoude gewoonte,
om de Franken Salii te noemen? Wij stellen haar alleen vast in dezen strijd van
Julianus met de Germanen. Wanneer Zosimus omstreeks 500 hetzelfde verhaal
doet, blijkt de afstand van de gebeurtenissen te groot geworden, om ze nauwkeurig
te kennen; hij noemt de Chamaven Κουάδοι en rekent deze weer tot de Saxones;
eenige waarde kunnen wij dus niet hechten aan de woorden τὸ Σαλίων ἔθνος,
Φράγγων ἀπομοίραν (Exc. I, 500).
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Eén ding blijkt uit dit alles echter duidelijk: met den naam Salii wordt niet een
onbeduidend volkje aangeduid, dat weldra in het geheel der Franken zou zijn
opgegaan. Hebben wij dus nog eenige reden, om hier verband met Salland aan te
nemen? Er blijft naar mijn meening niet veel meer over dan de overeenstemming
in naam. Maar wat beteekent Salland eigenlijk? Het land van de Sala, dat dan als
een andere naam van de I-Sala of IJssel wordt opgevat? Ik heb haar (in dit Tijdschrift
L, 204) vragenderwijs vermeld, maar daarnaast ook gewezen op een afleiding van
Isala uit een wortel ȋs ‘ijlen, snel stroomen’; ik ben het met Gutenbrunner (Zeitschrift
für celtische Philologie XX, 453) eens, dat de laatste verklaring verre de voorkeur
verdient. Ook de oudere vormen van het woord Salland wijzen niet op verband met
den riviernaam. Uit Van den Berghs Handboek der Middel-Nederlandsche
Geographie weten wij, dat deze pagus in 815 Salahom heette, daarna in 986 wordt
gesproken van Urch in pago Salo, terwijl oorkonden van 973, 997 en 1129 weer
Salon noemen. De naam Salland komt het eerst in 1040 voor. Aan rechtstreeks
verband met de Salii valt hier natuurlijk niet te denken; indien wij bedenken, dat in
de vroege Middeleeuwen met den term salland bedoeld wordt ‘terra indominicata’
(vgl. Kauffmann, Deutsche Altertumskunde II, 530) en dat in een Werdensch register
gezegd wordt: quod selilant dicitur teutonice, dominicatus dicitur latine (Gallée,
Vorstudien zu einem altniederdeutschen Wörterbuche blz. 263), dan lijkt het mij niet
de

onwaarschijnlijk, dat men in de XI eeuw Salland aldus noemde, omdat het
inderdaad een terra indominicata was. Men zal zeggen: maar de oudere vormen
Salahom, Salo, Salon dan? Inderdaad zij eischen verklaring. Zonder meer behoeven
zij niet met het later optredende Salland gelijk gesteld te worden en het lijkt
verlokkelijk ze als datiefvormen van het woord sal ‘woonhuis’ te verklaren. Het
de

bezwaar is slechts, dat men in de IX eeuw in dit Saksische taalgebied niet een
vorm zonder umlaut zou v e r w a c h t e n , wanneer in den Heliand de vorm seli
algemeen
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gebruikelijk is. Men zou echter in aanmerking kunnen nemen, dat het woord seli
de

oorspronkelijk een neutrale s-stam geweest is. Voor den volksnaam Salii in de IV
eeuw geldt het bezwaar van het ontbreken van den umlaut niet; beteekent Salii dan
de stammen, die zich kenmerken door een met het latere hallehuis
overeenstemmende bouwwijze? De opgravingen in Ezinge hebben ons doen zien,
dat dit huistype reeds veel ouder is en ook niet tot bepaalde Germaansche stammen
beperkt schijnt te zijn geweest.
De Lex Salica vangt aan met het verhaal, dat de Franken vier wijze mannen uit
dorpen aan gene zijde van den Rijn uitkozen, om een grondslag van rechtspraak
te scheppen; wanneer wij bedenken dat ook de IJslanders Ulfljótr naar Noorwegen
hebben gezonden, om een rechtboek samen te stellen, dan behoeft dit verhaal niet
naar het rijk der fabelen te worden verwezen. De mannen heetten Wisogastus,
Salegastus, Arogastus en Widogastus; het woord sal staat dus op geheel dezelfde
lijn als wiso (wisi) ‘goed’, aro (aru̯a) ‘snel’ en wido (widu) ‘bosch’ en is dus
waarschijnlijk eveneens een gewoon nomen geweest: waarom niet het woord sal
‘zaal’? Het dorp van Salegastus heet Salechem; men vergelijke Zelhem in Gelderland
(801: Salehem) of Selm in Westfalen (858: Seliheim). Verband tusschen den naam
der Salii en dit woord sal acht ik daarom nog geenszins uitgesloten. Op blz. 904
geeft Dr. Petri een schetskaart van de verbreiding der sele-namen: zij treden compact
op in Westfalen, Brabant en Vlaanderen; naar aanleiding daarvan merkt hij op: ‘Weit
entfernt, ein Leitwort allein der salischen Siedlung zu sein, ist auch sele ein wertvoller
Beleg dafür, dass Westniederdeutschland, die Niederlande und der Nordteil des
Westfrankenreiches zur Zeit der Entstehung dieser Namensgruppe eng miteinander
verwachsen waren’. Waarom ‘weit entfernt’? Ik vind hier juist wel aanleiding aan
een dergelijken samenhang te denken; het is in dit verband zeer opmerkelijk, dat
Salland bijna volkomen buiten het kerngebied der sele-namen valt; zou dit dan wel
het uitgangsland der Salii geweest zijn? Ik vermoed veeleer, dat de
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de

stammen aan den bovenloop van Lippe en Ems zich in de III eeuw westwaarts
verplaatst hebben, zich daarna door het Gulik-Kleefsche gebied naar Toxandrië
begaven en vandaar steeds verder Gallië binnengedrongen zijn; Salland zou dan
geheel buiten dezen Salisch-Frankischen stroom gelegen hebben en de verklaring
van dezen naam door het woord sal, seli daarmede een belangrijken steun verliezen.
***
Uit den aard der zaak komt Dr. Petri ook te spreken over de oudste bevolking der
Nederlanden. Het komt mij voor, dat hij hier niet tot volkomen klaarheid gekomen
is over de kwesties, die daarbij rijzen. Allereerst wordt de verhouding Franken:
Saksen weder onjuist gesteld. In de Nederlanden treft men naast het begraven der
lijken ook de verbranding aan; de laatste methode is ouder en bij de Germanen
sedert den bronstijd algemeen in gebruik. Er valt dus veel voor te zeggen, dat wij,
overal waar wij lijkverbranding vaststellen, het voortleven van de oude Germaansche
bevolking in ons land mogen aannemen; maar bestaat er dan eenige reden, om
met Holwerda hier aan een Saksische afkomst te denken? Op een andere plaats
behandelt Dr. Petri de Inguaeonismen in onze taal, die tot in het Brabantsch blijken
te reiken (vgl. Pottmeyer, Bijdragen tot de Geschiedenis XX, 148-195); daaruit wordt
dan afgeleid: het zullen dus Friesche of Saksische volkselementen zijn geweest,
die met de Franken naar het Zuiden versleept zijn. Wij vragen: in zoo grooten getale,
dat zij zelfs een stempel op de later in deze streken gesproken taal hebben kunnen
drukken? Intusschen komt Petri op blz. 901 tot de conclusie, dat al die Germaansche
kolonisten in Gallië een opmerkelijk gelijkvormige kultuur vertoonen; zijn er
onderscheidingen, dan zijn deze niet toe te schrijven aan stamverschillen, maar
aan kultuurgeografische splitsing. Ten slotte haalt hij Steinbachs oordeel aan, dat
de Duitsche stammen zich eerst in dezen tijd nieuw gevormd hebben, een
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1)

meening, die ik gaarne onderschrijf, omdat ik ze reeds elders uitgesproken heb .
de

Wat heeft het dan voor zin in de IV eeuw van Saksen in ons land te spreken en
dan nog wel als van een oorspronkelijke bevolkingslaag? Het ging met het woord
Saksen omgekeerd als met den volksnaam Franken. Deze laatste was een
algemeene aanduiding voor Germanen en specialiseerde zich later tot den naam
van een bepaald volk; de Saxones waren oorspronkelijk een stam in
Sleeswijk-Holstein, maar beteekende later een over geheel Noordwest-Duitschland
uitgebreide confederatie van stammen. Alleen in dezen laatsten zin kunnen wij dan
ook in Nederland van Saksen spreken. Het waren Tubanten of Chamaven, of hoe
zij verder genoemd worden; zij worden onder den nieuwen (politieken) naam Saksen
samengevat.
Ook met het probleem der Inguaeonismen moet men voorzichtig zijn; wij weten
hiervan eigenlijk nog zoo heel weinig af. Vergeleken met de latere Frankische kleur
onzer gemeene landstaal kunnen wij inderdaad met Schönfeld blz. XXXI zeggen,
dat de Inguaeoonsche taalresten als relikten op te vatten zijn. Maar wij moeten
daarbij toch niet uit het oog verliezen, dat het hier een reeks van taalveranderingen
betreft, die op een bepaald tijdstip in het Friesch, Oudsaksisch en het Engelsch
optreden. Juist omdat het een reeks van wijzigingen in de uitspraak betreft, moeten
wij aannemen, dat hier een ontwikkelingsproces plaatsgegrepen heeft, waaraan al
deze stammen deelnemen; het ligt voor de hand, dat dit eerst kon geschieden, nadat
de Angelen en Saksen door ons land naar Engeland overgestoken waren; daardoor
was een zekere gemeenschap (van hoofdzakelijk kultureelen aard) ontstaan,
waarbinnen zich taalveranderingen konden verbreiden. In welke eeuw dit geschiedde
de

de

weten wij niet; was het in de V en VI eeuw als gevolg van de geweldige beroering,
die de volksverhuizing in deze streken gebracht heeft?
Stemt men met Wrede (Zeitschrift für deutsche Mundarten

1)

Zie Leiding II (1931) blz. 217-233.
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XIX, 282) daarin overeen, dat het Inguaeoonsch oorspronkelijk het geheele
Westgermaansch kenmerkte en dat eerst de Gotische missie in Zuid-Duitschland
een tegenbeweging inzette, die het Inguaeoonsch naar randrelictgebieden
(Alamannisch en Anglo-Friesch) teruggedrongen heeft, dan moet men niet alleen
de Inguaeoniseering reeds zeer vroeg stellen, maar ook aannemen, dat de Franken
deze taaleigenaardigheden eveneens hebben gehad. Uit de overgeleverde
de

eigennamen blijkt dit echter niet. Een naam als Gunthechramnus (VI eeuw) heeft
de niet-inguaoonsche n voor scherpe spirant; in dezen tijd zou echter reeds de
Duitsche reactie kunnen hebben ingezet en bovendien kan in een naam als deze,
die tot een bij de Bourgondiërs en Wandalen zeer verbreid type behooren, de invloed
der verwante namen gewerkt hebben. Opmerkelijk is een naam Gundomadus voor
de

een Alamannisch vorst, door Ammianus in de IV eeuw genoemd. Van den typisch
Ingaeoonschen uitval van n voor scherpe spiranten vinden wij dus geen voorbeeld.
Blijven wij bij het Nederlandsche taalgebied, dan moeten wij vaststellen, dat de
uitbreiding der Inguaeonismen niet nauwkeurig is te bepalen. Kloeke heeft er op
gewezen (Festschrift-Borchling blz. 338-366), dat de zoogenaamde Inguaeonismen
een verschijnsel van den ‘waterkant’ zijn en dat de Saksische bevolking deze
taalverschijnselen niet kent (hetgeen al weder een aanwijzing daarvoor is, dat de
Nederlandsche Saksen heel wat anders zijn dan de Noordduitsche). Het blijkt verder,
dat eerst met den Noordwaarts gerichten Frankischen invloed uit het inmiddels
geconsolideerde Merowingische rijk ook de Frankische taalvormen, die vrij waren
van de inguaeonismen, de overhand hebben gekregen. Men behoeft in elk geval
bij het optreden van inguaeonismen in de omgeving van Antwerpen niet te denken,
dat hier Friezen of Saksen zich zouden hebben neergezet. Wel kan men er een
andere gevolgtrekking uit maken. Het ontbreken van deze taaleigenaardigheden in
het Frankisch wijst er op, dat hier een groep van Germaansche stammen
aangenomen worden moet, die geheel buiten die andere
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stammen staat, waar de inguaeonismen opgetreden zijn. Dat versterkt de hierboven
uitgesproken vooronderstelling, dat de Franken uit het later Westfalen genoemde
gebied in de buurt van Kleef den Rijn overgestoken zijn en door Toxandrië naar
Gallië getrokken zijn; zij hebben dan ons land slechts zijdelings beroerd en de
bevolking van Vlaanderen en West-Brabant is dan niet Frankisch van herkomst,
maar slechts door lateren kultureelen invloed.
De Frankiseering der Nederlanden is dus de eerste golf van een eeuwenlang
durende beweging, die verder in het Zuiden tot de volledige herromaniseering geleid
heeft. De grond was steeds dezelfde. Wanneer Dr. Petri de verklaring voor het
uiteindelijke overheerschen der Romaansche taal en beschaving wil geven, wijst
hij allereerst op het kultureele overwicht der Romania, op het groote belang der
steden als middelpunten van politiek en kultureel leven, en op het Christendom, dat
door het gebruik van de kerktaal het Romaansch buitengewoon bevorderde. Ik zou
daaraan nog willen toevoegen: de welbekende neiging der Germanen, om het
vreemde te overschatten en zich naar zijn voorbeeld te richten: de Merowingische
Franken, door economisch, politiek en kultureel overwicht gerugsteund, waren juist
zulk een navolgingswaardig voorbeeld. Eeuwen later zal Holland zich weer de
gewillige leerling der Brabantsche uitwijkelingen toonen. En de taalgrens wijkt
langzaam maar zeker terug....
Gaan wij naar nog oudere tijden terug, dan stooten wij op het niet minder doornige
probleem van de verhouding der Kelten en Germanen in ons land. Naar de
voorstelling van Dr. Petri is het Nederlandsche gebied in Caesars tijd overwegend
Germaansch, met uitzondering van het Zuid-Westen (Vlaanderen en Brabant), waar
Keltische stammen (Menapii en Nervii) wonen, die zich naar het Noorden allengs
sterker met Germanen vermengd hebben. Maar de gedachte, dat het Keltische
gebied zich veel verder Noordwaarts uitgestrekt moet hebben, duikt ook bij hem op
verschillende plaatsen op. De
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passage op blz. 957-958 is te merkwaardig, om niet in haar geheel aan te halen:
Die Verbreitung der holländischen -acum-Namen ist offensichtlich kulturgeographisch
bedingt: sie folgen, ganz wie die römische Kultur selber und später auch die
fränkischen Funde, den grossen Strömen und Verkehrswegen, auf denen die
südlichen Einflüsse ins Land gedrungen sind. Nach Schönfeld spiegelt die Lagerung
der nl. -acum-Namen unmittelbar den Sprach- und Kulturzustand der römischen
Zeit wider. Das ist bis zu einem gewissen Grade natürlich unbestreitbar. Hinzu
kommt jedoch u.E. noch etwas Anderes: Die starken südlichen Einwirkungen, denen
das Maasland, wie ausgeführt noch in fränkischer Zeit ausgesetzt gewesen ist,
werden bewirkt haben, dass sich die vorfränkischen Namensformen in diesen
Gebieten besser erhalten haben als anderwärts. Es ist doch kein Zufall, dass gerade
das ausserhalb der romanofränkischen Einflussphäre gelegene Arnhem, obwohl
ein alter -acum-Ort, in rein germanischer Namensform auf uns gekommen ist.
Ik heb in dit Tijdschrift (deel L, blz. 181-221) trachten aan te toonen, dat de
‘Hypothese van het Keltische substraat’ een kolos op leemen voeten is. Het blijkt
echter noodig, hierop bij herhaling te wijzen. Alle argumenten voor en tegen heb ik
in dat opstel niet behandeld; zoo ben ik het argument der -acum-namen met
stilzwijgen voorbijgegaan. Was het inderdaad noodig daartegen te velde te trekken?
Arenacum-Arnhem is een der meest overtuigende voorbeelden van deze
zoogenaamde Keltische plaatsnamengroep; maar wanneer men de Tabula
Peutingeriana raadpleegt, ziet men onmiddellijk het onmogelijke van deze
gelijkstelling. Aan den weg langs den linkeroever van den Rijn uitgaande van
Nijmegen en loopende naar Keulen ligt op een afstand van 10 leugae van Nijmegen
Arenatio. Hoe men hier aan Arnhem kan denken, is mij een raadsel; dit ligt aan den
rechteroever van den Rijn en niet ten Oosten maar ten Noorden van Nijmegen.
Bedoeld is een plaats in de buurt van Rindern bij Kleef (vgl. Byvanck, Exc. I, 546).
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Arenacum wordt ook door Tacitus genoemd; in zijn Historiae is sprake van Civilis'
aanval op de Romeinsche bezettingstroepen in Arenacum, Batavodurum, Grinnes
en Vada (Hist. V, 20). Aan het eind van dit hoofdstuk wordt verteld, dat de Germanen
de brug bij Batavodurum trachtten te vernielen; daaruit volgt dus, dat Civilis uit de
Betuwe een gelijktijdigen aanval op de castra van de Rijn-Waal-linie gericht heeft.
Van een strijd bij het tegenwoordige Arnhem midden in het door Civilis beheerschte
gebied kan dus geen sprake zijn. De opeenvolging Arenacum, Batavodurum, Grinnes
correspondeert met die op de Peutingerkaart Arenatio - Noviomagus - Grinnes.
Weinig op het gebied der topografie van ons land in den Romeinschen tijd schijnt
mij zoo duidelijk als de ligging van deze plaatsen.
Maar het zal toch noodig zijn, alle door Schönfeld te berde gebrachte -acum-namen
op hun bewijskracht te onderzoeken. Uit den Romeinschen tijd zijn ons overgeleverd
behalve Arenacum de naam Bleriaco, op de Peutingerkaart aan den weg
Nijmegen-Tongeren geteekend. Er kan niet anders dan Blerik mede bedoeld zijn
(Blaricum kan slechts door een losse gissing met dezen naam in verband worden
gebracht). Aan den rechter Maasoever liep de heirweg uit Zuid-Limburg naar Castra
Vetera; hij boog bij het tegenwoordige Venlo (dus tegenover Blerik) van de Maas
af. Bij Blerik lag natuurlijk een brug of een veer over de Maas, die het mogelijk
maakte voor reizigers langs den linkeroever over te steken en naar Castra Vetera
door te reizen, en omgekeerd voor hen, die den rechteroever volgden, af te buigen
naar Noviomagus. Een knooppunt van wegen was dus dit Bleriacum; wij zullen
straks het belang hiervan nader uiteenzetten.
Verder noemt Schönfeld Lauri, dat op de Peutingerkaart geteekend is tusschen
1)
Nigropullo en Fletione; het dient dus gezocht te worden in de buurt van Woerden .
De naam is

1)

Zie ook Byvanck in Geschiedkundige Atlas van Nederland, De Romeinsche tijd en de
Frankische tijd blz. 35. Hij noemt de plaats Laurum.
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onverklaard; Schönfeld beschouwt Lauri (van Laurium?) als een verkorte vorm van
Lauriacum; neemt men dit aan, dan hebben wij dus nog een Keltischen naam aan
een der belangrijke verkeerswegen in het door de Romeinen bezette gebied. Eindelijk
wijst Schönfeld op Caspingio, waarvan de ligging volkomen onbekend is (bij
Dordrecht?); het lag op een afstand van 18 leugae van Grinnes. Welke reden is er
echter, dit woord te emendeeren tot Caspinio en dit weder als een verkorting van
Caspiniaco op te vatten? Dit zijn alle plaatsnamen, die uit den Romeinschen tijd
kunnen worden aangevoerd.
Voor de beoordeeling van plaatsnamen, die wij alleen sedert de Middeleeuwen
kennen, is de grootst mogelijke terughoudendheid geboden. Schönfeld wijst er reeds
zelf op, dat een uitgang -ik zeer verschillenden oorsprong kan hebben: uit -wijk,
-dijk, -lijk, -ink, -beek enz. Waar oude vormen ontbreken, zijn wij dus gedwongen
te raden. Indien wij voor namen als Eldik, Geverik, Horik, Hunnik toch Germaansche
persoonsnamen als grondwoord aannemen moeten, bestaat er geen enkele reden,
hier aan een suffix -acum te denken. Kuik wordt uit *Cudiaco verklaard, ofschoon
het zich ongedwongen laat verbinden met den naam Ceuclom op de Peutingerkaart,
1)
waarmee het in ligging vrij wel overeenstemt . Schönfeld wijst deze gelijkstelling af
op grond van de afwijkingen in vokalisme en konsonantisme; maar moeten wij niet
daarmee rekening houden, dat deze kaart meermalen fantastische spellingen
vertoont en dat in plaatsnamen soms onregelmatige klankontwikkelingen voorkomen?
De ui van Kuik laat zich wel met de eu van Ceuclum verbinden; de l kan bij de soms
zeer sterke verkorting der plaatsnamen afgevallen zijn.
Voor Bunnik hebben wij een ouderen vorm Bunninchem; dat maakt dus de zaak
eenvoudig. Zulke oudere vormen ontbreken voor de namen Berik, Covik, Korrick,
Lopik, Maurik, Meterik; daarom behoeven wij nog niet een -acum-naam te
construeeren. Naast Lopik kennen wij uit 1155 den vorm

1)

Zie Byvanck t.a.p. blz. 30.
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Lobeke; een naam als Meterik staat dicht bij Meteren, waarvan uit 850 de vorm
Medua overgeleverd is; Maurik is ontstaan uit Malderik en kan dus met Malden
vergeleken worden. Dat wij den Overijsselschen naam Tepperik ook tot de
-acum-namen zouden moeten rekenen (uit *Tappiriaco!), wordt ook door Schönfeld
onwaarschijnlijk geacht; in Overijssel zouden Keltische namen wel zeer bevreemdend
zijn en bovendien hebben wij in de provincie verschillende -ik-namen, die niets met
het Keltische suffix -acum te maken hebben. Ik noem slechts Vulik (1402: de
Vulinghe), Zalk (1213: Santlike), Holsik (1499: Hulswijc), Westerik (uit Westerwijk).
Blijft alleen nog over het Geldersche In-Doornik, dat in een register van S.
de
Vedastus te Atrecht in de XI eeuw als Tornacum wordt opgegeven. Intusschen
heet het in 970 Thornae; zou de vorm Tornacum niet door den Atrechtschen schrijver
onder den invloed van het Belgische Doornik gekozen zijn? De Limburgsche namen
Etenaken, Slenaken, Windraak rekent Schönfeld ook tot het -acum-type; een
Keltische inslag in Limburg, vooral in het Zuidelijk deel met zijn gemengd
Gallo-Romeinsche kultuur, is alleszins begrijpelijk. Toch moet men zelfs hier
voorzichtig zijn; er zijn meer -aken-namen, zooals Loonaken, Beutenaken en Vlerken
(1328: Vlederaken) en voor deze is Keltische oorsprong niet zoo gemakkelijk
aannemelijk te maken. Het laatste woord kan met het woord vledder (‘moerasland’
vgl. ook fladder in het Eemsgebied voor ‘moerassig grasland’) samenhangen; het
komt in verschillenden vorm in Nederlandsche plaatsnamen voor, zooals in Vledder,
Vliers, Het Vlier, Fliert. De nevenvorm Vladeracken (als naam van een oud adellijk
geslacht) en de plaatsnaam Vlierden in de nabijheid van Vlerken, doet aan deze
afleiding de voorkeur geven boven die uit vlier (< vleder). Een Germaansche formatie
is het toch in elk geval.
Van de 20 -acum-namen blijven er niet veel over, die volkomen zeker zijn; eigenlijk
alleen de uit den Romeinschen tijd bekende voorbeelden. Het zijn dus Bleriacum
aan de Maas,
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Arenacum aan den Rijn bij Kleef en misschien *Lauriacum bij Woerden. Het is zeker
niet toevallig, dat zij aan de groote heirwegen van het deltagebied gelegen zijn en
het voorkomen van deze Keltische namen kan dus op dezelfde wijze verklaard
worden, als ik dat in mijn bovengenoemd opstel voor Noviomagus, Lugdunum en
vooral het hybridische Batavodurum gedaan heb. Zij zijn het gevolg van de
politiekcommercieele verhoudingen in het rivierengebied en daardoor te verklaren,
dat de Romeinen hun vestigingen (vaak steunpunten voor de militaire bezetting)
Keltisch klinkende namen hebben gegeven, in den waan, dat zij daardoor zouden
passen in het kader van de inheemsche taal. Een naam als Arenacum ziet er wel
sterk naar uit, een pseudo -acum-afleiding van het Latijnsche arena te zijn (terwijl
wij dan nog moeten bedenken, dat op de Peutingerkaart Arenatio staat!).
Het plaatsnamen-materiaal kan dus niet het bewijs leveren, dat in ons land een
Keltische bevolking gewoond heeft. Ik heb dit ook op grond van andere gegevens
betwist. Wel mag men aannemen - en dit spreekt inderdaad van zelf - dat in deze
streken de Gallische kultuur invloed uitgeoefend heeft, hetzij deze direct van de
Galliërs zelf uitging, hetzij dit door bemiddeling van de Romeinen geschiedde. Het
laatste lijkt mij het waarschijnlijkste. Dr. Petri zal dit resultaat met ingenomenheid
begroeten; immers hij geeft slechts schoorvoetend Schönfeld gelijk, maar is er in
zijn hart van overtuigd, dat de verbreiding der Nederlandsche -acum-namen van
kultuurgeografische factoren afhankelijk is.
***
Onderzoekingen als die van Dr. Petri eischen, dat men zich op velerlei gebied
oriënteert. Wij zagen reeds, dat de archaeologie de onontbeerlijke aanvullende
gegevens aan het toponymische materiaal verschaffen moet, ja dat zij zelfs door
schijnbare tegenspraak ons in staat stelt, dieper in de problemen door te dringen.
Er zijn nog meer hulpwetenschappen van noode: de anthropologie geeft aanwijzingen
omtrent de fysieke samen-
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stelling van de bevolking der onderzochte gebieden; de volkskunde leert ons aard
en samenstelling der kultuur beter kennen. Op deze gebieden zocht Dr. Petri slechts
naar gegevens, die zijn opvatting konden bevestigen; van een dieper ingaan op de
talrijke detailvragen, die hier aan de orde komen, behoefde dus geen sprake te zijn.
Enkele opmerkingen, die bij mij opkwamen, wil ik echter niet achterhouden. Over
de anthropologie der bevolking der Nederlanden en in Noord-Frankrijk zegt hij, dat
hier het Noordsche ras verbreid is. Zoo is de kleur van huid en haar niet bruin, maar
‘mittelhell’; tegen Denikers voorstelling, dat Wallonië nog tot het alpiene ras zou
behooren, stelt hij de these, dat dit zich alleen gehandhaafd heeft langs het
Middengebergte in verschillende reliktlandschappen van de Zwitsersche Jura tot
aan de Ardennen. Hetzelfde beeld levert het onderzoek naar de lichaamslengte en
den schedelindex. Deze voorstelling maakt op ons een eenigszins bevreemdenden
indruk, gewend als wij zijn in ons land, sedert de onderzoekingen van Bolk, een
onderscheid te maken tusschen twee componenten: een Noordsch en een Alpien,
die elkander bij de rivierendelta zouden ontmoeten. Het is ongetwijfeld waar, dat
een nieuw anthropologisch onderzoek van ons volk, volgens verbeterde methoden,
een allereerste eisch is en wij doen dus goed, ons oordeel voorloopig op te schorten,
al koester ik een lichten twijfel of het resultaat van Bolk wel zoo radikaal zal moeten
worden gewijzigd. Het ontbreken van getallenmateriaal in het betoog van Dr. Petri
maakt het onmogelijk vast te stellen, in hoeverre het ‘mittelhelle’ type, dat dan toch
een kruising van noordsch en alpien ras moet zijn, van Noord naar Zuid geleidelijk
in het zuiver alpiene overgaat; misschien ware ook daaruit iets omtrent de Frankische
landname te leeren. Daar echter ook de Kelten tot het Noordsche ras behoorden,
zal een scheiding tusschen de voorhistorische Keltische en de latere Frankische
immigratie moeilijkheden opleveren. In beide gevallen blijkt dus op den duur het
alpiene ras van de onderworpen voorbevolking in somatisch opzicht
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sterker te zijn geweest dan het noordsche; een verschijnsel trouwens, dat men ook
1)
elders heeft kunnen vaststellen .
De folkloristische gegevens worden slechts zijdelings genoemd. Dr. Petri merkt
op, dat wij eerst in de toekomst belangrijke gegevens over de wordingsgeschiedenis
van de Nederlandsche bevolking kunnen verwachten. Daartoe zal allereerst noodig
zijn, dat verschijnselen der volkskultuur kartografisch worden vastgelegd; een Atlas
der Noord- en Zuidnederlandsche volkskunde (gemeenschappelijk bewerkt) is een
zéér gewichtige taak voor het onderzoek der volgende jaren. Dan zal men zich ook
beter bewust moeten maken, wat het doel der volkskunde is; niet het verzamelen
van materiaal of het onderzoek van elk verschijnsel afzonderlijk, maar het zien in
een verband, waardoor de sociologische en psychologische structuur van ons volk
verklaard kan worden. Wij zijn van beide nog ver verwijderd. Als een bruikbaar
materiaal kiest Dr. Petri den hoevenbouw, die juist in den laatsten tijd met succes
onderzocht is. Hierbij is evenwel te bedenken, dat de invloed van allerlei factoren,
die met den volksaard niets te maken hebben, in aanmerking genomen worden
moet. Dr. Petri heeft bij zijn reizen door België en Noord-Frankrijk den indruk
gekregen, dat de eigenaardige kenmerken van het Nederfrankisch-Nedersaksische
huis tot in het Seinebekken aangetroffen worden; niet in dezen zin, dat de typische
vormen van het halle-huis en het langhuis in zuiveren vorm aanwezig zouden zijn,
maar wel dat enkele daaraan ten grond liggende principes (zooals lengterichting
van de woning en de aanbouw van zijbeuken) daarin zouden zijn bewaard. Als
derde kenmerk noemt hij dakvorm en dakconstructie; immers het vlakke dak van
Zuid-Frankrijk, kenmerkend voor het Middellandsche-Zee-gebied, staat hier tegenover
het steil-omhoogrijzende dak van Noord-Frankrijk. Dit

1)

Zie verder mijn opmerkingen in Leiding II (1931) blz. 217-233 en Byvanck, De oorsprong van
het Nederlandsche volk in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden 1935-1936 blz. 31-58. Verder ook hoofdstuk IV van Volk van Nederland (Amsterdam
1937).
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laatste toont uit den aard der zaak nauwe verwantschap met den dakvorm in
Nederland en Noord-Duitschland. De grens van vlak en steil dak loopt in Frankrijk
hoofdzakelijk langs de Loire, maar in het Lotharingsche gebied (om Verdun en Metz)
vinden wij een enclave, waarin het Zuidelijke type aangetroffen wordt. Daar de
uitbreiding van het steile dak in het groot genomen met de verste verbreiding van
de Frankische landname samenvalt, bestaat er geen bezwaar hier ook een reëelen
samenhang aan te nemen. De Lotharingsche enclave wordt dan niet als relictgebied
beschouwd, dat in het ontoegankelijke Noordfransche berggebied zou zijn blijven
staan, maar juist als het resultaat van een naar het Noorden gerichte stoot door een
Zuidelijken kultuurvorm. Waarom dan het gebied om Dijon overgesprongen werd
en die invloed juist vruchtbaar werd in het bergland van de Ardennen, waar men
anders eerder het bewaard blijven van oudere hoeventypen zou verwachten, wordt
ons niet duidelijk gemaakt.
Wij zijn zoo gelukkig naast deze beschouwing een bijdrage van Ingenieur Trefois
te kunnen leggen, die hij in de eerste aflevering van het tijdschrift ‘Folk’ geschreven
heeft. Daarin behandelt hij den Belgischen hoevenbouw en geeft daarbij dezelfde
aan Brunhes ontleende kaart van de dakvormen in Frankrijk, die ook Dr. Petri
reproduceert. Hij bestrijdt echter met nadruk de meening, dat hier historische
invloeden werkzaam zouden geweest zijn. Immers volgens hem blijkt, dat het dak
met zwakke helling daardoor ontstaan is, dat het huis steeds meer in de breedte
opgetrokken werd. Bovendien heeft deze ontwikkeling zich eerst in den loop van
de

de XVIII eeuw voltrokken. Het Lotharingsche gebied is op de kaart van Brunhes
onnauwkeurig geteekend; Dr. Petri heeft het reeds uitgebreid tot in het
Luxemburgsche gebied, maar volgens Trefois worden dergelijke vlakke daken tot
in de provincie Belgisch Limburg (bij Tongeren) gevonden. Uit het uitmuntend
gedocumenteerde artikel van den heer Trefois heb ik den indruk gekregen, dat
beïnvloedingen van de huisconstructie ook in latere tijden
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hebben plaatsgehad, maar dat bepaalde typische vormen toch weder aan
geografische factoren gebonden zijn. Wij zijn wel zeer ver van den tijd verwijderd,
toen men met termen als Saksisch en Frankisch het probleem van de hoevenvormen
meende te kunnen oplossen; ook en juist op dit gebied, waar de praktische eischen
van verschillend ingestelde boerenbedrijven zeer veel gewicht in de schaal leggen,
moet men met het samenspel van talrijke factoren rekening houden.
Trefois noemt in zijn artikel nog een overeenstemming tusschen het boerenhuis
van het Zuidelijk gedeelte van West-Vlaanderen, van Fransch-Vlaanderen en
Normandië; het kenmerkt zich door den ‘staander-bouw’ in den trant van de techniek
der Skandinavische ‘stafkerken’. Vroeger werd dan ook algemeen aangenomen,
dat dit aan Normandische invloeden zou zijn toe te schrijven. Intusschen wijst Trefois
er op, dat ook in Engeland dezelfde bouwtrant gevonden wordt; deze stemt in de
techniek van de houtconstructie daarmede zelfs zoozeer overeen, dat een
rechtstreeksche samenhang moet worden aangenomen. In dat verband wijst hij op
een onderzoek van Mansion, die de plaatsnamen op -tun, -ton, -ten in het Noorden
van Frankrijk op een Engelschen invloed terugvoert. Aan beide oevers van het
Kanaal zou dus oudtijds Engelsch gesproken zijn. Vroeger beschouwde men deze
plaatsnamen als een gevolg van een ‘Saksische’ kolonisatie; wij weten immers, dat
in den vroegen Volksverhuizingstijd Saksische roovers de kusten van Gallië en
Brittannië onveilig maakten (litus saxonicum!). Het is een nieuw bewijs voor den
realistischen kijk op het gebied der toponymie, dat men voor de verklaring van zulke
typen de verhoudingen in een veel recenter verleden te baat neemt. Wij merkten
reeds op, dat Dr. Petri op Engelsche elementen in het Vlaamsch-Noordfransche
plaatsnamenmateriaal de aandacht gevestigd heeft; en al zijn de door hem
aangevoerde voorbeelden niet zeer overtuigend, wij worden wel van de
noodzakelijkheid overtuigd, dat een nauwkeurig onderzoek naar de betrekkingen
tusschen de Frankische Kanaalkust met Engeland
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dringend noodig is. Indien dit breed wordt opgevat, kan dit stellig tot belangrijke
resultaten voeren. Ook hier zijn moeilijkheden genoeg; ik denk aan de scheiding
van den algemeenen Inguaeoonschen en den bijzonderen Engelschen inslag, maar
als het onderzoek zich niet beperkt tot de plaatsnamen alleen, maar ook materiaal
van de volkskunde (hoevenbouw, dorpsvormen, volksgebruiken) daarbij betrekt,
dan zal het vaststellen en chronologisch begrenzen van een eventueelen Engelschen
invloed wel mogelijk blijken. Hoe die invloed dan op te vatten is, als een inderdaad
Engelsche, dan wel eerder als een (Angel-) saksische zal ook dan eerst kunnen
blijken.
Maar genoeg! Een boek, dat zich aandient als een onderzoek naar het
Germaansche erfbezit in Wallonië en Noord-Frankrijk blijkt den onderbouw te leveren
voor een geheel nieuwe beschouwing van de geschiedenis der Frankische landname
en daardoor tevens van de oudste geschiedenis van ons volk. Wij herhalen onze
gelukwenschen aan den schrijver en hopen, dat hij zijn moeite beloond zal zien
door een reeks van onderzoekingen, die zich aan zijn baanbrekend boek aansluiten.
Leiden
JAN DE VRIES

Dr. Willem Pée, Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva.
Bekroond door de Koninklijke Vlaamsche Academie (Uit het Seminarie
voor Vlaamsche Dialectologie van de Universiteit te Gent, bestuurder:
Prof. Blancquaert, Dl IV). - Speciale oplage van nr. 58, Reeks VI
uitgegeven door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde [1936].
Wie van nabij met de werkzaamheden in een dialectgeographisch ‘laboratorium’
bekend is, zal kunnen bevroeden, welk een omvattende arbeid er nodig geweest
is, vóór dat een breed opgezette studie-met-kaarten als die van Pée tot stand kon
komen. Dank zij echter het grote doorzettingsvermogen en het organisatietalent
van den ‘bestuurder’ van het Seminarie
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voor Vlaamse Dialectologie is te Gent in weinig jaren een eersterangscentrum voor
taalgeographisch onderzoek ontstaan, dat van grote betekenis is geworden niet
alleen voor Zuidmaar ook voor Noord-Nederland. Ik meen aan de verdiensten van
Pée niet te kort te doen, wanneer ik ook zijn leermeester Blancquaert in de lof betrek,
die aan deze mooie opzet toekomt.
Wanneer we bedenken, dat er tot dusver op zijn hoogst een stuk of tien
betrouwbare, wetenschappelijk verantwoorde, kaarten zijn verschenen, die
verschijnselen over het g e h e l e Nederlandse taalgebied omvatten, dan beseffen
wij eerst goed, welk een respectabel werk er door Pée is verricht. Kaarten van niet
minder dan 21 woorden zijn door hem ten voeten uit getekend en worden, keurig
in kleuren uitgevoerd, in de maatstaf 1:800 000, op royale bladen van 45 × 55 cm
aan het publiek voorgelegd. Bovendien geeft Pée nog drie samenvattende
overzichtskaarten, waarvan die met het ‘overzicht van onderzochte plaatsen’ ons
een voorstelling kan geven van de geweldige omvang van Pée's enquête.
Het westen van het Zuidnederlandse taalgebied is vrijwel van plaats tot plaats
door Pée bezocht (van bijzonder belang zijn de talrijke opnemingen in
Frans-Vlaanderen), het oosten wat minder frequent, maar toch nog zó, dat het
systeem der mondelinge enquête principieel gehandhaafd kon blijven. Het totaal
der in Frans-Vlaanderen en Zuid-Nederland bezochte plaatsen bedraagt 638 (blz.
16). In Noord-Nederland was het systeem der mondelinge enquête, om begrijpelijke
redenen, niet vol te houden, maar toch blijkt uit de kaart, dat Pée nog wel gemiddeld
een tiental plaatsen in elke provincie persoonlijk heeft bezocht (vgl. ook blz. 16).
Een deel van dit mondelinge materiaal heeft hij (blijkens blz. 129 noot 1) ook
verkregen door opnemingen in de veeartsenijschool te Utrecht en in de
infanteriekazerne te Kampen (een methode van mondeling onderzoek, zoals die
1)
intertijd ook door Schmeller te München is gevolgd .

1)

Tijdens de mobilisatie heb ik te Alkmaar een zeer bescheiden proef genomen met
dialectsprekende miliciens, die bij mij aan huis werden ontboden. Over de ervaringen met
deze, aan hun milieu ontrukte, jonge mensen was ik niet erg voldaan. Maar het kan zijn, dat
de toestanden in Kampen gunstiger zijn.
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Na een korte inleiding van 6 blz. geeft Pée in het eerste hoofdstuk (blz. 19-51) een
zeer welkom ‘overzicht van verkleinvormstudiën’. Hierbij sluiten aan (blz. 52-64)
een hoofdstuk met de vreemde titel ‘vooropgezette stelling’. Het derde hoofdstuk
(blz. 65-104) bevat de ‘beschrijving der kaarten’. Dan volgen nog een ‘besluit’,
‘literatuur’ en uitvoerige registers en tot slot de 3 cm dikke bundel kaarten.
De compositie van het geheel munt niet uit door duidelijkheid, het hoofdstuk
‘vooropgezette stelling’ kan men bepaald verward noemen. Een aanzienlijk deel
van dit hoofdstuk behoort immers logisch tot hoofdstuk 1. Hoe Pée tot die zonderlinge
titel gekomen is, vinden we op blz. 59 vermeld: ‘Met onze kaarten en
kaartbeschrijvingen zullen wij vooral aantoonen dat de moderne dialectische
toestanden phonetisch volledig de vooropgezette stelling: -tjə(n)-type<-kə(n)-type
staven. Verder zal uit ons materiaal nog blijken, dat de overgang -ken>-tje, in
sommige plaatsen van ons taalgebied nog volop aan den gang is’. Begrijp ik het
goed, dan wil Pée hiermede dus zeggen, dat een ‘phonetische ontwikkeling’ -kən>-tjə
in sommige plaatsen nog waarneembaar is. Maar luidt de meervoudsvorm van boek
daar dan ook boekjə(n)? Eerst dan immers zou men van een ‘phonetische’
ontwikkeling uit -kən mogen spreken.
Met verwondering ziet men Pée telkens weer met die ‘ontwikkeling’ -(ə)ke>-(ə)tjə
opereren. Zo zou Zuidhollands bloemegie zich uit blommeke hebben ontwikkeld en
Overijsels bloemechien is ‘te verklaren’ uit blommeken (blz. 71).
Kruisinga heeft immers aangetoond (en zijn ontdekking had dubbele waarde,
omdat zij werd gedaan, toen de ontwikkeling -kijn > -tje(n) nog niet bekend was),
dat in de gewone Hollandse diminutief-uitgang -(t)je altijd een stemloos-makend
element latent aanwezig is. Vandaar snuif-je (prise) naast snuiv-je (snuift gij). In de
(Hollandse) diminutief-uitgang, die wij met ons gebrekkig schrift thans t j e spellen,
onderscheiden we dus m.i. nog altijd:
1. een stemloos-makend (of -houdend) element,
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2. een element van mouillering (rest van de oude î),
3. een verkapte n (blijkens sommige locale sandhi-vormen en ook blijkens een
door de eeuwen heen gevolgde, nimmer g e h e e l verdrongen schrijftraditie).
Met andere woorden: de -tje-uitgang is ook tegenwoordig nog zó transparant, dat
men het oude -kijn er doorheen ziet (hoort of voelt). Hoe kan men nu beweren dat
-kə [dus zelfs zonder voorafgaande t] ooit een phonetische voorloper van -tjə geweest
zou zijn?
Pée's onhistorische wijze van uitdrukken is een gevolg van zijn al te eenzijdige
oriëntering op de moderne dialecten. Op blz. 13 zegt hij: ‘maar met een onderzoek
van het probleem in zijn geheel, gesteund op de huidige geographische verspreiding
der verkleinwoorden over het gansche Nederlandsche taalgebied, en getoetst aan
hun historische ontwikkeling voor zoover die uit de teksten valt af te leiden, werd
totnogtoe geen aanvang gemaakt’. De woorden ‘geen aanvang gemaakt’ zijn wat
sterk. Na de zeer minutieuze onderzoekingen van W. de Vries voor de
noord-oostelijke provinciën en Friesland mag men zich afvragen, of ander oostelijk
materiaal nog wel verrassingen zal brengen. Ook zou ik niet weten, hoe b.v. aan
schriftelijk Hollands materiaal te komen, waaruit aan de bekende rijkdom van
uitgangen nog nieuwe typen toegevoegd zouden kunnen worden. Voor
Zuid-Nederland zijn we er slechter aan toe, maar wie (na lezing van bovengenoemde
klacht) zou menen, dat Pée ons nu eens iets zou mededelen omtrent de
voorgeschiedenis der Zuidnederlandse diminutiva vindt zich teleurgesteld. Eén
zestiende-eeuws en één zeventiende-eeuws gegeven (beide bovendien nog ontleend
aan Jacobs, Het Westvlaamsch) vormen, als ik het goed zie, de hele historische
oogst (blz. 38). Bij alle waardering voor de brede taalgeographische opzet krijgen
wij toch het gevoel, dat Pée enigszins om het historische gedeelte van zijn taak
heen loopt. Wel brengt hij, getrouw aan zijn plicht, in hoofdstuk 1 verslag uit over
wat anderen uit oude bronnen hebben opgehaald. Maar een kritische schifting
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of hergroepering dezer gegevens tot een nieuw organisch geheel lag blijkbaar minder
in zijn lijn.
Dat de dialectgeograaf echter niet straffeloos de taalhistorie kan veronachtzamen,
blijkt o.a. ook uit de wijze, waarop Pée de -(ə)kə- en -(ə)kən-voorbeelden
dooreenhaspelt. Aan W. de Vries hebben we de wetenschap te danken, dat er in
de oostelijke provinciën naast -kijn een uitgang -ko, -ka (oorspronkelijk blijkbaar aan
eigennamen toekomende) heeft bestaan (Tschr. XLIII, blz. 116). Inderdaad is -ke
in Groningen (waar immers de -n nooit afvalt) moeilijk anders te verklaren dan uit
-ko. Ditzelfde -ko (of -ka) heeft De Vries nu in Noord-Holland ontdekt (Tschr. XLVII,
blz. 123). Ik acht die ontdekking van groot belang, omdat ze alweer wijst in de richting
van een Noordhollands-Fries-Groningse taal- (en cultuur-) gemeenschap, die op
de laatste Leidse woordkaarten telkens zo verrassend aan het licht is gekomen.
Ofschoon Pée nu zeer wel van De Vries' ontdekking heeft kennis genomen (het
referaat staat immers op blz. 39) vindt men deze wetenschap niet of onvoldoende
op zijn kaarten verwerkt. Van het karakteristiek verschil te dien opzichte b.v. tussen
Westerwolde (dat als autochthone diminutief-uitgang slechts -kŋ kent) en de overige
provincie Groningen (waar -ken volmaakt onbekend is) blijkt op de kaarten weinig
of niets.
Wanneer men nu op alle kaarten voor het zuiden een zeer uitgestrekt
1)
-(ə)kə(n)-gebied aangegeven ziet , rijst toch onwillekeurig de vraag, of in andere
gebieden soms ook wel eens diminutiva van tweeërlei herkomst over een kam zijn
geschoren. Is het b.v. in West- en Frans-Vlaanderen zó vanzelfsprekend, dat de -n
2)
(naar de kaarten te oordeelen: ‘ausnahmslos’ ) is ‘weggevallen’?

1)
2)

Ook de tussenvocaal ə wordt als quantité negligeable behandeld. De plaatsen met -kə(n)
dienden m.i. op de kaart duidelijk onderscheiden te worden van die met -əkə(n).
Hier vind ik een tegenspraak met de tekst op blz. 63, waar van een -kən-enclave wordt
gesproken (op blz. 66 is het echter weer een -kə-enclave). ‘In den z.-oost. hoek van W.-Vl.’
- aldus blz. 66 - ‘hebben wij een -kə-enclave, eigenlijk menggebied van -kə en -əkə. Op de
groote bewijskracht van deze enclave voor de stelling, dat -kə hier en elders de oudste onder
de thans nog bestaande verkleinvormen is, hebben wij reeds gewezen. Deze afgelegen hoek
van Fra. Vla. aan het z.-west. uiteinde van ons taalgebied [hier is dan toch hetzelfde gebied
bedoeld als boven met z. oost. hoek van W.-Vl.?] mag inderdaad beschouwd worden als een
van de meest archaïsche gebieden’. Ik heb niet kunnen vinden, op welke vroegere plaats in
zijn boek Pée hier doelt.
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Op blz. 27 trok de volgende ontboezeming mijn aandacht: ‘Uit dit alles blijkt de
noodzakelijkheid van een innige samenwerking tussen neo-grammatici en
dialectologen; de kloof die steeds tusschen het verstarde verleden en het levende
heden heeft gegaapt moet worden gedempt; op die voorwaarde alleen is een
stelselmatige, grondige en volledige behandeling der taalproblemen mogelijk’. Een
dergelijke innige samenwerking is reeds meer bepleit. Vgl. reeds ZfdMaa 1923, blz.
217: ‘Es ist an der Zeit, dass einmal der Versuch gemacht wird zum systematischen
Abwägen und, wenn möglich, zur Verschmelzung der “neogrammatischen” und der
“dialektgeographischen” Arbeitsweise’. De schrijver van dat artikel kon toen weinig
vermoeden, dat zijn eerste pogingen tot ‘Verschmelzung’ zoveel gerucht zouden
veroorzaken: dat heeft men ervan als men ontijdig als pacifist wil optreden. In 1923
immers was van een scheiding in twee kampen t e n o n z e n t nog nauwelijks
sprake. Schr. had het een en ander gelezen van de antithesen Wrede-Bremer en
Gilliéron-Thomas en dacht onze Vaderlandse taalwetenschap voor dergelijke
controversen te behoeden - met welk gevolg is voldoende bekend. Of het Pée met
zijn studie nu gelukken zal, partijen nader tot elkaar te brengen moet ik ernstig
betwijfelen. Daarvoor heeft hij het historisch gedeelte van zijn taak te zeer
veronachtzaamd.
Is het onderzoeken van bronnen op diminutiva zo'n afschrikwekkend werk? Ook
Heeroma geeft in zijn dissertatie een synthese-mèt-kaart van de Nederlandse
diminutiva en laat er dan laconiek op volgen: ‘Het materiaal uit de oude teksten, dat
zeer veel moeilijkheden biedt, is hier geheel buiten beschouwing gelaten. Ik verwijs
naar de artikels van Kloeke en W. de Vries’. Een werkje alleen voor ouderen dus?
Pée schijnt dat soort werk tenminste nogal benauwend te vinden: ‘Het
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is opvallend hoe de door ons geciteerde auteurs in een massa bijzonderheden
verloren loopen, zich verdiepen in plaatselijke afwijkingen, en redetwisten over
abstracte begrippen en theorieën waarover zij het in den grond toch dikwijls eens
zijn; verschijnselen, die op een gegeven oogenblik door een auteur als vast en
algemeen verspreid worden beschouwd, worden na grondiger onderzoek weer
betwijfeld of gedeeltelijk gewijzigd, zoodat opvattingen, die aanvankelijk loodrecht
tegenover elkander schenen te staan, na zekere toegevingen nog alleen nopens
bijzonderheden van secundair belang schijnen uiteen te loopen. Een dergelijke
onzekerheid is alleen te wijten aan het feit dat telkens slechts een klein onderdeel
van ons taalgebied werd onderzocht, al te schaarsche of al te onnauwkeurige
gegevens werden gebruikt en deze soms verkeerd werden geïnterpreteerd’.
Zouden deze woorden niet toepasselijk zijn op alle discussies aangaande
gecompliceerde problemen? En is Pée er zo zeker van, dat de ‘nieuwe methode
van behandeling’ (blz. 53) aan alle ‘onzekerheid’ een einde zal maken? Later zal
de Heer Pée wellicht bemerken, dat ook nu de synthese nog niet is gebracht en dat
ook hij ‘slechts een klein onderdeel’ heeft behandeld.
De belangstellende Noordnederlandse lezer, die deze breed opgezette Gentse
publicatie heeft doorgebladerd, zal zich onwillekeurig gaan afvragen, wanneer de
Academische Dialectencommissie ‘ter voorbereiding van [onder meer] een atlas
der Nederlandsche dialecten’ nu met een Amsterdamse tegenhanger voor den dag
zal komen. De Heer Jos. Schrijnen deelde onlangs mede, dat ‘zoowel de
Nederlandsche Taal- als de Volksatlas welhaast in afleveringen zullen verschijnen’
(Onze Taaltuin V, blz. 277). Moge de publicatie dan eindelijk eens met kracht ter
hand genomen worden! Belangstelling en ijver der Nederlandse correspondenten
(die zich thans wel eens beklagen, dat zij nimmer iets van de resultaten van hun
werk zien) zouden door publicatie van een paar uitgewerkte kaarten stellig ook in
hoge mate worden gestimuleerd. De Gentse onderneming kan ons
Noord-Nederlanders ten voorbeeld strekken!
L e i d e n , Januari 1937
G. KLOEKE
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A.M.E. Draak, Onderzoekingen over de Roman van Walewein, Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. 1936.
‘De middelnederlandsche “Roman van Walewein” door Penninc en Pieter Vostaert
1)
is een tot Arthur-roman omgewerkt sprookje’ , Dit is reeds in 1894 door W.P. Ker
in het Engelsche tijdschrift Folk-Lore aangetoond, maar zijn artikel is blijkbaar niet
tot Nederland doorgedrongen. Vermoedelijk is dit niet zoozeer de schuld van de
Nederlandsche literatuurhistorici, die moeilijk konden gissen hier zulk een studie te
vinden, als van den schrijver, die het blijkbaar niet noodig heeft gevonden aan
Nederlandsche tijdschriften of geleerden een afdruk te sturen.
Mej. Draak schift het sprookjesmateriaal en de Arthurmotieven in den Walewein
en begint met de geschiedenis van het eerste zorgvuldig en uitvoerig na te gaan.
M.i. te uitvoerig. De schrijfster verliest wel een beetje uit het oog, dat zij geen
monografie schrijft over sprookje Aarne-Thompson 550, maar over den Walewein
en dat de opsomming van varianten bij de Finsch-Oegrische volken, bij Kabylen,
Suaheli en op Madagascar daar al heel weinig mee te maken heeft, evenmin als
het in een ‘theoretische ideaal-toestand’ ten tooneele voeren en vervolgens natuurlijk
uitschakelen van een oostelijke traditie met een wolf in plaats van een vos als
dierhelper. Door zich wat beperking op te leggen zou mej. Draak haar boek
leesbaarder hebben gemaakt en het een beter evenwicht hebben gegeven.
In het vergelijkend onderzoek naar de herkomst der Arthurmotieven meen ik een
neiging te bespeuren de rol van het andere-wereldmotief zooveel mogelijk te
verkleinen. Na de opvatting van den tocht door den berg als reis naar de andere
wereld door twee vergelijkingen m.i. afdoende gestaafd te hebben, voert zij er tegen
aan:

1)

‘Omgewerkt’ dunkt mij niet gelukkig en wat sterk uitgedrukt.
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‘indien de weg door de berg een karakteristieke methode moet
weergeven om een soort feeënland te naderen, dan is het gegeven in
onze roman onvergeeflijk slordig behandeld. Walewein kan n.l. op de
1)
terugweg een andere route nemen’ enz. .
Mej. Draak vergist zich. De weg door den berg als toegang tot het feeënrijk was
geen bedenksel van Penninc, zelfs niet van een Fransch voorbeeld, maar is een
Keltisch motief. Penninc die geen folklorist was, maar wel een goed christen,
gebruikte het zonder de eigenlijke beteekenis te vermoeden. Overigens maakt haar
onderzoek ook hier een betrouwbaren indruk. Het feit blijft echter bestaan, dat wij
lang niet alle versies van Arthurverhalen bezitten, die in omloop zijn geweest en dat
laat natuurlijk een element van onzekerheid.
Nu aangetoond is dat het verhaal van den Walewein voor het grootste en
belangrijkste deel op een sprookje berust, stijgt daardoor het belang van de vraag
naar de al dan niet oorspronkelijkheid. In de beantwoording daarvan stelt de
schrijfster echter teleur. Welgeteld 8½ bladzijde van de 212 wijdt zij aan de
beantwoording van deze vraag en behalve de ongetwijfeld belangrijke aanwijzingen
die de afhankelijkheid van Vostaert ten opzichte van Penninc geeft, behandelt zij
alleen de namen Roges, een argument voor ontleening maar geen sterk, en Wonder,
een argument voor oorspronkelijkheid, maar ook geen sterk zou ik er willen bijvoegen.
Want het land van (koning) Wonder heeft Penninc toch niet geheel zelf verzonnen
en waar hij het ook vandaan haalde, een naam dien hij veranderde of vertaalde
moet het altijd gedragen hebben. Maar waarom wijdt zij geen woord aan den
verrassenden naam Walewein? Hoe kende Penninc dien, terwijl de Fransche romans
Gauvain hebben? Zijn daaruit geen aanwijzingen te putten, ten minste voor de zijde
waar hij zijn Arthurmotieven van daan haalde?
Met te vragen ‘is de roman van Walewein een oorspronkelijk

1)

Blz. 146.
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Nederlands werk?’ stelt zij het probleem ook rijkelijk vaag. Platweg vertaald is de
Walewein zeker niet, ik zal daarvoor nog een argument geven, maar de vraag blijft:
in hoeverre is hij oorspronkelijk? En dan is de hoofdzaak waarom het gaat: is Penninc
de man geweest die sprookje en Arthurmotieven heeft versmolten, of is dat reeds
elders geschied?
Een sterk argument voor het laatste zie ik in het gebruik van het typisch Keltische
motief der tegenbetoovering en hoewel mej. Draak dit bij de vraag naar de
oorspronkelijkheid niet in het geding brengt, waar zij het motief zelf behandelt neemt
zij aan ‘dat de auteur van de Walewein een wijziging aangebracht heeft in een hem
1)
niet “geläufig” ceremonieel’ . D.w.z. hij had ook het sprookje direct of indirect uit
Keltische bron. In dezelfde richting, maar minder zeker, wijst het schaakbord, als
dit tenminste als een speciaal in de Arthurromans geliefd motief beschouwd moet
worden. Dan immers kan het Penninc, vermoedelijk de eerste dichter van een
Nederlandschen Arthurroman, niet zoo vertrouwd zijn geweest, dat hij het vrijelijk
hanteerde. Daar staat tegenover de gewichtige rol die het schaakspel reeds in de
Vier Heemskinderen speelt. Wanneer men met mej. Draak het challenge-karakter
van dit motief ontkent (waarom eigenlijk?) wordt de keuze er van wel heel willekeurig!
Een vrij sterk argument vóór de oorspronkelijkheid van de combinatie acht ik de
parallel, wel niet in alle, maar toch in belangrijke opzichten, die de waarschijnlijk in
hoofdzaak oorspronkelijke Karel ende Elegast biedt. Het is zeker een verzuim, dat
de schrijfster over dit op een sprookje gebaseerd ridderverhaal volkomen zwijgt.
Vóór een zekere mate van oorspronkelijkheid pleit ook de vlotte dichttrant, nagenoeg
geheel vrij van stoplappen, die bij vertaling bijna niet te vermijden zijn. Zeer typisch
blijkt dit door vergelijking van de vertaalde fragmenten van Segher dien God gaf
met de niet vertaalde.

1)

Blz. 127.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56

319
Gezien de blijkbare gebondenheid van Vostaert aan iets dat reeds bestond, komt
het mij voor dat de dichters beschikt hebben over een schema of beknopt verhaal,
eer uit Engeland dan uit Frankrijk herkomstig, dat zij meer als handleiding gebruikt
dan vertaald hebben.
Het is jammer dat mej. Draak, een monografie over den Walewein schrijvende,
iets wat waarschijnlijk niet zoo gauw herhaald zal worden, geen behoefte heeft
gevoeld de dateering en de gewestelijke nationaliteit der dichters te onderzoeken.
Het eenige wat zij er van zegt is: ‘men dateert..... de mnl. roman van Walewein plus
1)
minus 1250’ . Wie is die ‘men’? Bij mijn weten heeft alleen Jonckbloet een onderzoek
2)
ingesteld en die spreekt van het begin der dertiende eeuw Mij lijkt 1250 wel de
uiterste mogelijkheid. De Walewein (stellig dezelfde, reeds om den niet te verwachten
vorm van den naam) wordt reeds bekend geacht in Maerlants Alexander van
ongeveer 1260, terwijl Vostaert het werk van Penninc niet onmiddellijk zal hebben
voortgezet. Ook Van den Levene ons Heren kent den roman reeds. Jonckbloet
3)
houdt Penninc ‘misschien’ voor een Vlaming, Vostaert ‘bijna’ voor een Brabander ,
4)
Franck spreekt van Noord-Vlaanderen of Zeeland, waar ik eveneens toe overhel.
Maar zouden er uit de rijmen, uit de opvallende jou-vormen geen nieuwe argumenten
te putten zijn?
Mej. Draak heeft een belangwekkend proefschrift geschreven, des te meer betreur
ik, dat zij op verschillende vragen niet dieper is ingegaan.
Leiden
J.A.N. KNUTTEL

1)
2)
3)
4)

Blz. 193.
Walewein II, blz. 131.
a.w. II, blz. 137.
Mnl. Grammatik blz. 179.
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