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i.s.m.

1

Klanknabootsing als taalvormend element (II)
In aansluiting op hetgeen in deel LV (blz. 241 vlg.) van dit tijdschrift is meegedeeld
over woordvorming door klanknabootsing moge hier de aandacht worden gevraagd
voor eenige verdere beschouwingen over dat vraagstuk.
Na aldaar te hebben vastgesteld dat bij verklankende verba, evenals bij zekere
vrouwelijke substantiva van klanknabootsende wortels, een bepaalde reeks van
beteekenissen valt op te merken, meen ik, dat het wellicht de moeite waard is, na
te gaan of bij het mannelijke znw. dat bij een verklankende wortel voorkomt, bij het
nomen actionis derhalve, een dergelijke ontwikkeling van beteekenis bestaat. Zoo
belangrijk en zoo groot als daar is die reeks hier niet, doch de volgende
beteekenissen kan men toch bij verschillende wortels onderscheiden, waarbij valt
op te merken (wat trouwens ook wel te verwachten was), dat hier een zekere
parallelie bestaat met de beteekenisontwikkeling der ww. - De oudste opvatting is
vaak: ‘een slag, een stoot, een steek’, en vervolgens, collectief: ‘slaag, strijd en
worsteling’; men zie bv. een Engelsch znw. cock, dat ook allerlei andere
beteekenissen heeft, maar in een citaat van ± 1300 is aangetroffen in den zin van
5

‘war’ en ‘strife’ (zie N.E.D. op c o c k , sb. ). Een verdere, begrijpelijke overgang is
die tot ‘berisping’, waarvoor men eng. bob kan aanhalen, dat behalve ‘a blow with
the fist’ en ‘a firm rap’ ook kan beteekenen ‘a rap with the tongue, a sharp rebuke’
3

(N.E.D. op b o b , sb. ). Ook vindt men de beteekenissen ‘grap’ en ‘scherts’ en ‘streek
of bedrog’ bij zulke nomina actionis; men denke slechts aan Nederl. woorden als
kwinkslag, streek en vooral kwak, aan hd. scherz en schwank, aan eng. pop, dat
behalve ‘a blow’, ‘knock’, ‘stroke’ of ‘slap’ ook een enkele maal is gebezigd in den
1

zin van ‘a humorous remark, a joke’ (N.E.D. op p o p , sb. ), en aan eng. bob, dat
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‘a trick, deception, befoolment’ beteekent. Om die reden heb ik ook aangenomen
dat woorden als poets voor ‘grap, streek’, en gelijkbeteekenend pots wel van
1)
klanknabootsenden oorsprong zullen wezen, en elders heb ik betoogd dat ook een
znw. pot in den zin van ‘grap’ in het Nederlandsch zal hebben bestaan. Zooals men
weet, is thans nog de uitdrukking bekend ergens een potje van maken, ‘iets niet
ernstig behandelen of opvatten’, en ik heb het woord in die zegswijze in verband
gebracht met een eenmaal aangetroffen ww. potten, met potter, dat schelm
beteekent, met potboef en met potterij. Wanneer men nu nog bedenkt, dat het Eng.
een ww. to pot kent in den zin van ‘schieten met het geweer, poffen’, en dat een
Eng. znw. pot kan beteekenen ‘een zeker geluid dat men met de lippen maakt’, dan
geloof ik dat aan een klanknabootsenden wortel *put(t) niet meer behoeft te worden
getwijfeld. En het zal misschien geen verwondering wekken, dat ik het niet onmogelijk
heb geacht, dat het bekende znw. pot, ‘vaatwerk’, met die reeks in verband moet
worden gebracht, hoewel het masc. geslacht van dat woord deze etymologie minder
zeker maakt.
Als laatste beteekenis in deze reeks is dan nog te noemen die van ‘oogenblik,
tijdsduur’, een opvatting welke misschien uit die van ‘beweging’ is te verklaren. Een
woord als klap kan hier als illustratie dienen, dat vooral in het bijw. eensklaps die
beteekenis vertoont, hoewel ook bepalingen als alle klaps, voor ‘ieder oogenblik’,
en op eenen klap, ‘ineens’, die opvatting doen zien. - Dat woorden die ‘beweging’
beteekenen kunnen overgaan tot de opvatting ‘oogenblik’, kan men bv. ook
waarnemen aan lat. momentum, dat naar men weet uit *movimentum is ontstaan.
Daarbij is de opvatting ‘beweging’ eerst overgegaan in die van ‘tijdsduur van zulk
2)
een beweging’ en vervolgens in die van ‘korte tijdsduur, oogenblik’ .

1)
2)

Ndl. Wdb. XII, 3677.
Men vergelijke verder nog Onze Taaltuin 2, 216 vlg., waar b.v. hortje, stootje, scheutje, zetje
en ommezien genoemd worden, als (gewestelijke) woorden met de beteekenis ‘oogenblik’.
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Eensklaps en alle klaps zijn bijwoorden die ontstaan zijn uit klanknabootsingen; een
znw., nomen actionis, is daar de tusschenschakel geweest. Doch het gebeurt ook
dat bijwoorden onmiddellijk uit een verklankende interjectie ontstaan. Dit is b.v. vrij
zeker het geval geweest met het bijw. plots, wanneer men tenminste mag aannemen
dat het woord het eerst is voorgekomen bij ww. die een geluid (b.v. een val of een
plof) aanduiden. In het Ndl. Wdb. vindt men b.v. ‘Dat'et (t.w. het dier) glipt, en plots
ter neder valt’ (Cats 1,569a). ‘Toen scheurde een wolk, een Oceaan van waater
stortende plots needer’ (Six v. Chand. 306). ‘Plots losbarstend uit alle de torens,
Klingt en klangelt het, bomt en bonst’ (Van Beers 2, 261). Men zou zich in al die
gevallen in plaats van plots b.v. ook pats, plof en pof kunnen voorstellen, woorden
die vrij gangbaar zijn als interjectie, maar den overgang naar het bijwoord niet
hebben gevonden. Omgekeerd is plots niet of nauwelijks bekend als interjectie,
doch het eene feit zoowel als het andere moet dunkt mij alleen op toeval berusten.
Vraagt men zich af waarin het verschil in beteekenis bestaat tusschen een woord
als interjectie en als bijwoord gebruikt, dan is het antwoord dat dit alleen bestaat in
het taalgevoel van den spreker, daar immers ieder formeel onderscheid ontbreekt.
De interjectie staat voor ons gevoel geheel los in het zinsverband; het bijwoord
maakt deel uit van den zin en is daar als het ware in opgenomen.
Minder duidelijk dan de vorming van bijwoorden uit klanknabootsende wortels is
die van bnw. Woorden als bol, bot, kwak, plomp, plots, poezel, pof behooren zonder
eenigen twijfel tot deze soort. Zeer gangbaar zijn ze niet; van de hier genoemde
zijn bol, bot en plomp het best bekend, en zij hebben ook de grootste verscheidenheid
van beteekenis. Kwak komt thans nog alleen gewestelijk voor en in het Woordenboek
wordt kwaksch in denzelfden zin vermeld (Dl. VIII, 680). Naast poezel is thans
poezelig gewoner, naast pof vindt men voffig, naast plots plotsig, en bollig is reeds
in het Mnl. bekend
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naast bol. Het is alsof het taalgevoel bezwaar maakt tegen deze korte formaties;
productief is de soort ook al lang niet meer. Doch hoe zijn ze ontstaan? Men kan
aan drie mogelijkheden denken: aan den overgang van bijwoord tot bnw., aan
adjectiveering van een substantief en aan een directen samenhang met het verbum.
Van sommige adjectivische a-stammen in het Oudgermaansch kan men inderdaad
aantoonen dat ze in nauw verband staan met een ww. Kluge, in zijn Nominale
3

Stammbildungslehre (§ 169 vgl.), noemt b.v. got. lats, dat bij lêtan, ohd. slaf, dat
bij slâffan behoort, en germ. hol, eigenlijk ‘helend, bergend’, die alle de kracht hebben
van een part. praes.; en andere die in beteekenis overeenkomen met een part. perf.
pass. De hier bedoelde adjectiva behooren, dunkt mij, tot de eerste groep, doch dat
ze zijn afgeleid van het verklankende ww. staat daarom nog niet vast. In het Ndl.
Wdb. vindt men alleen vage opmerkingen bij de betrokken artikelen. Dr. Heinsius
zegt bij k w a k (dat ‘week, flauw, zwak, slap’ beteekent): ‘Verwant met Kwakken
(II)’, welk ww. staat opgeteekend in den zin van ‘doorzakken, zwak zijn, onvast zich
bewegen, onzeker of knoeierig te werk gaan’. De heer Muller verwijst bij b o t naar
vier substantiva bot, t.w. dat hetwelk ‘slag, stoot’ beteekent, en verder die in den
o
o
o
zin van 1 ‘scheut, jonge loot’, 2 ‘been’ en 3 ‘vooreind van het ankertouw’, en bij
p o e z e l en p o f heb ik zelf aan de mogelijkheid van een geadjectiveerd znw.
gedacht. Ook bij kwak is het, dunkt mij, mogelijk zulk een overgang van substantief
tot adjectief te onderstellen en eveneens bij bol, dat oudtijds meer ‘hol, pafferig,
slap, voos, week’ beteekende dan ‘bolrond’. Men moet dan dus aannemen dat bij
al die woorden het begrip der substantie is weggevallen en dat alleen is overgebleven
de eigenschap die deze substantie bezat. En dat dit inderdaad de gang van zaken
is geweest, daarvoor bestaat in sommige gevallen, nl. wanneer het adj. een ŏ als
stamvocaal heeft, een formeel bewijs, dat straks in een ander verband (zie blz. 10)
ter sprake zal komen.
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Nog een categorie van woorden moet hier worden besproken, en wel die der
denominatieve ww. De vroeger behandelde verklankende ww. zijn direct van den
wortel gevormd en dus primaire verba. Vaak zijn dat ôn-ww. en over hun beteekenis
is reeds gesproken. De denominativa zijn nogal eens an-verba en er zijn
verscheiden van die soort die ook min of meer dezelfde, nl. een privatieve beteekenis
hebben. Klanknabootsend is die beteekenis nooit. Door het verschil in suffix moesten
in jonger tijd soms ook verschillen in den stamvorm (bv. in den stamklinker) ontstaan,
doch die zijn ten deele verdwenen, doordat beide soorten van ww. invloed op elkaar
hebben gehad, wat dan gelijkmaking in de hand heeft gewerkt. En het komt ook
voor dat de vormverschillen niet meer correspondeeren met den vroegeren toestand.
Bij mijn woordenboekswerk heb ik verschillende gevallen van zulke werkwoordsparen
kunnen waarnemen, zoo b.v. twee ww. ploten, het eene eenmaal in het Mnl., in den
zin van ‘kloppen, slaan, rammeien’, en in de samenst. afl. viltploter, waarvan twee
voorbeelden zijn uit 1529 (zie Ndl. Wdb. XII, 2791), het andere in den zin van
‘plukken’, inzonderheid: ‘schapehuiden van de wol ontdoen’, en als zoodanig een
1)
afl. van een znw. dat ‘pluis, vezel’ en derg. moet hebben beteekend . Zoo vindt men
een klanknabootsend ww. pluizen (dat ook in den vorm ploezen bekend is) in den
zin van ‘suizen’, ‘plonzen’, misschien ook ‘slaan’, en daarnaast het bekende ww.
pluizen als denominativum met privatieve beteekenis. Zoo vindt men pluisteren voor
‘suizen, waaien, stormen’ naast pluisteren ‘van pluisters ontdoen, plunderen’; men
vindt plossen voor ‘plonzen, neerstorten, slaan’ naast

1)

Van ploten neemt men gewoonlijk aan dat het aan fr. pelote(r) is ontleend (zie Franck-van
3

Wijk en Vercoullie ) en verder dat de bijvorm plotten een andere manier is om den Franschen
vorm met Nederl. klanken weer te geven. Doch die dubbele vorm kan ook anders verklaard
worden (zie daarvoor hierbeneden, blz. 7 vgl.), en het feit dat ook een vorm met b in ‘anlaut’
voorkomt heeft mij indertijd doen besluiten tot Germaanschen oorsprong. Veeleer kan men
de mogelijkheid overwegen, dat fr. peloter uit het Germaansch is ontleend; bij Kiliaan (ed.
1642) vindt men een Franschen vorm ploter, die ook door prof. van Wijk als een ontleening
uit het Nederlandsch wordt beschouwd.
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plossen in den zin van: ‘de pluizen van iets aftrekken’. Evenzoo zijn er twee ww.
plotten aan te wijzen: een eerste dat ‘slaan, kneuzen, wonden’ beteekent, een
tweede dat synoniem is met het tweede ww. pluizen en plossen. Bij lokken is reeds
in het Ogerm. zoo'n tweetal vormen te vinden, zooals ik in mijn studie over de
etymologie van geluk (Tijdschr. LIII, 29) heb aangetoond: ohd. lochôn kon volgens
Graff (2, 144 vlg.) beteekenen mulcere, de-, permulcere, palpare, opvattingen die
uit de beteekenis ‘zachtjes slaan, kloppen (t.w. zooals men een dier liefkoost)’
kunnen zijn ontstaan; en aan inculcare (dat ook als beteekenis bij Graff wordt
vermeld) kan een begrip als ‘stooten’ ten grondslag liggen. Van ohd. lucchen zal
de oudste beteekenis ‘plukken, trekken’ zijn geweest, een denominativum met
privatieve beteekenis van het reeds Ogerm. znw. lok.
Bij pluiken en luiken laten zich zelfs telkens drie ww. onderscheiden: één primair
en twee afgeleide. Het bestaan van pluiken, ‘slaan’ heb ik alleen kunnen aantoonen
in een dialectisch-Engelsch znw. plooky, ‘a slight stroke’ (met ongediphthongeerde
û; zie Eng. Dial. Dict. 4, 550 b); dat van luiken heb ik meenen te zien in de technische
beteekenis touw luiken, ‘touw slaan’. Een afgeleid pluiken kent Kiliaan in den zin
van ‘sluiten’ en een tweede denominativum is, vooral in dichtertaal, zeer bekend
o
o
voor ‘plukken’. Evenzoo komt luiken voor 1 voor ‘sluiten’ en 2 voor ‘trekken’ (in
het Mnl. bv. dat swert luken, ‘het zwaard trekken’, en in den tegenwoordigen tijd
1)
nog fr. lûke, trekken, eng. to louk, ‘onkruid wieden’) .
Uit de beide laatste voorbeelden blijkt dat ook andere beteekenissen dan de
privatieve bekend zijn voor het denominatieve ww. Zoo kan men b.v. nog noemen
pokken, ‘de pokziekte hebben’ (een afl. van pok), dat veel algemeener is dan

1)

Daar pluiken en luiken in den zin van ‘sluiten’ sterk vervoegd worden, is het onzeker of ze
inderdaad denominativa zijn. Als dat wel het geval is, zal pluiken zijn afgeleid van pluik, dat
wordt gebezigd voor ‘knop, houten pin of uitsteeksel’ en zal het beteekenen ‘met een pluik
sluiten’; luiken is dan afgeleid van luik, ‘houten plank of bord’, en de beteekenis zal zijn ‘met
een luik dichtmaken’.
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een primair ww. pokken (dit laatste komt in Vl. België voor in den zin van kloppen,
slaan; zie Ndl. Wdb. XII, 3070), en pókkelen, ‘een verhevenheid vertoonen,
opzwellen, opgezwollen zijn’, een afl. van pókkel (dat een bijvorm van pukkel is),
naast pokkelen, ‘zwoegen, zwaar werken’, een primair ww.
Na het hier behandelde, dat betrekking had op de woordvorming, is het de moeite
waard stil te staan bij eenige kwesties der vormleer die zich bij het vraagstuk der
verklanking voordoen. In de eerste plaats verdient de aandacht het verschijnsel van
de enkele en dubbele explosief aan het einde van den wortel; men vindt plekken
naast pleken, beide beteekenend ‘van vel of van boomschors ontblooten’, plokken
naast ploken, voor ‘plukken’, pokken naast poken, in den zin van ‘kloppen, stooten,
steken’, kwakken naast kwaken, nagenoeg zonder onderscheid in opvatting, kokker
naast koker, zooals ik elders (Tijdschr. LVI, 5) heb trachten aan te toonen, beide
met de beteekenis ‘dik, rond, soms hol voorwerp’, bobbel naast bobel, twee
benamingen voor de mattenbies, enz. De verklaring daarvan is, zoover ik zien kan,
nog onzeker. Men kan aan verschillende mogelijkheden denken. In de eerste plaats
kan men zich voorstellen dat van een verklankenden wortel, b.v. van *kwăk- een
Ogerm. ww. *kwăkôn is gevormd dat bij ons kwāken zou luiden, en een bijbehoorend
znw., als nomen actionis, dat den stamvorm *kwăka- zou hebben. Zulk een nomen
zou een nominatief kwak, een genitief kwākes, een pluralis kwāke hebben, en later
zou dan gelijkmaking naar weerskanten kunnen hebben plaatsgehad. Een tweede
mogelijkheid zou wezen, dat er kwestie is van telkens twee verklankingen, dat de
vormen niet uit één grondvorm zijn ontstaan, maar van den aanvang af niet identiek
zijn geweest. Men vindt immers soms nog een derden vorm daarnaast, zooals
pluiken naast ploken en plokken, luiken naast lokken, d.w.z. een vorm met ogerm.
û; dat die laatste reeds in Ogerm. tijd verschillend was van dien met korte vocaal,
moet immers
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voor ieder evident zijn. En als ploken en pluiken van den aanvang af twee
onderscheiden vormen zijn geweest, waarom dan niet evengoed ploken en plokken?
Misschien echter heeft de volgende beschouwing de grootste kans de waarheid te
bevatten: wellicht hebben de verklankingen met korte en kortgebleven stamvocaal
geen eigenlijk gegemineerde slotconsonant, maar is de (schijnbare) geminatie in
de spelling alleen toegepast om den korten klinker weer te geven; daar het woord
nog als klanknabootsing werd gevoeld, werd het onttrokken aan de werking der
klankwetten (zie Tijdschr. LV, 259 vlg.) en had geen ‘Dehnung’ der stamvocaal
plaats. Op een ander oogenblik of in een andere streek zal dit wel het geval zijn
geweest, en zoo zijn de vormen met ‘Dehnungs’-vocaal daarnaast te verklaren. Die
laatste groep van woorden geeft den indruk ouderwetscher te zijn, of wel hun
onomatopoëtisch karakter springt minder in het oog dan dat van de ww. met
kortgebleven vocaal. Inderdaad kan men constateeren dat zulke woorden òf
verouderd zijn, zooals b.v. ploken naast plokken en plukken, òf een heel andere
ontwikkeling van beteekenis hebben gehad, waarbij aan verklanking niet meer is
gedacht. Van die laatste soort is, dunkt mij, pogen een treffend voorbeeld. Niemand
beschouwt dat woord meer als een klanknabootsing, doch het heeft een andere,
1)
zeer vaste en belangrijke functie in de taal gekregen .
Een ander verschijnsel dat de aandacht vraagt is, dat men bij een verklankenden
wortel vaak vormen met ó naast zulke

1)

Dr. van Haeringen spreekt in zijn Supplement op Franck-van Wijk in deze en dergelijke
gevallen van intensiefformaties (zie a.w. op d r o p , d r u p , d r o p p e l , d r u p p e l ), zulks in
navolging van Wissmann, die in zijn boek, Nomina Postverbaliu (1,162 vlg.), de kwestie in
een ruimer verband behandelt. Geminatie heeft deze geleerde waargenomen bij ‘Lallwörter’,
‘Kurznamen’, ‘Spitznamen’, ‘Bezeichnungen von wertlosen oder geringgeschätzten Dingen’
en bij ‘lautnachahmende Wörter’, en hij meent dat de oorzaak der geminatie voor al die
groepen moet gezocht worden in ‘Gefühlsbetontheit’ (1, 168). Ik overzie nog niet precies in
hoever deze opvatting te rijmen is met hetgeen ik zoojuist voor de klanknabootsing heb
ondersteld, doch meen wel te mogen zeggen dat beide verklaringen, voor zoover ze betrekking
hebben op verklankingen, misschien niet zoo heel ver van elkaar afstaan.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

9
met ò vindt. Op zichzelf is een afwisseling van vocalen bij verklankingen volstrekt
niet opmerkelijk, en het gebeurt meer dan eens dat elk der korte vocalen, in een
bepaalde omlijsting van consonanten geplaatst, in staat is een klanknabootsing te
voorschijn te brengen. Doch met ó en ò is het een ander geval, omdat beide vocalen
in principe de Ogerm. ŭ representeeren, de eene door ă-‘umlaut’ reeds vroeg tot ò
geworden, de andere nog lang als ŭ bestaande en in andere Germ. talen ook nu
nog als zoodanig bewaard. Bij ons is de ó soms afgewisseld door u, nl. wanneer
van ‘Umlaut’ sprake kan zijn. Doch hoe moet men het verklaren dat bij den wortel
*plŭts het bijwoord plòts luidt (evenals plòtseling met scherpkorte ò), maar het
adjectief, in Groningen althans, plótsig? Hoe is het te rijmen dat wij póp met
zacht-korte vocaal uitspreken en in het Engelsch het bijbehoorende ww. (indien het
tenminste van denzelfden wortel komt) luidt to pop? Hoe komt het dat naast pòt met
scherp-korte vocaal het Nederd. putt kent en in het Groningsch (met een zeer
speciale beteekenis!) pótje bestaat? Mij dunkt, dat in principe die wisseling wel is
te verklaren uit de vocalen van het suffix, dat ó dus aanvankelijk bij volgende ū̆- (en
ī̆-) achtige vocalen, ò bij volgende ā̆, ō̆ en ē̆ is voorgekomen. De primaire ôn-verba
moeten dus oorspronkelijk ò-vocalisme hebben gehad, evenals de masc. nomina
actionis; de denominatieve jan-ww. ó (voorzoover geen ĭ- ‘Umlaut’ die vocaal weer
deed verdwijnen). Verder heeft de ó, dunkt mij, aanvankelijk behoord bij de
vrouwelijke znw., de primitieve voorwerpsnamen. Bij korte stamvocaal immers moest
daar de nominatief in het Wgerm. uitgaan op ŭ, en zoo zal ă- ‘Umlaut’ daar niet zijn
voorgekomen. Dat later zeer veel ‘Ausgleich’ heeft plaatsgehad, behoeft niet te
verwonderen. Doch van het principe is nog wel iets terug te vinden. Zoo o.a. bij den
zooeven genoemden wortel *plŭts. Het adverbium plots, dat in nauw verband staat
met het verklankende ww. heeft ò, en evenzoo een daarvan afgeleid bijw. en bnw.
plòtsig (d.i. plotseling). Het Gron. plótsig evenwel, dat ‘dik en op-
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gezet’ beteekent en bij Kiliaan reeds als verouderd wordt vermeld in den zin van
‘dik, log, lomp’, is een afl. van een znw. plots, dat in Vl. België bekend is voor een
dik en vadsig vrouwspersoon, een voorbeeld dus van het bekende vrouwelijke type
van substantiva. Naast plótsig komt ook plóts een enkele maal als adj. in denzelfden
zin voor, en hier ziet men door een verschil in vocaal, welke woorden nauwer verwant
zijn met het znw., welke met het ww. En zoo is, dunkt mij, tevens het antwoord
gegeven op de boven (blz. 4) ter sprake gebrachte vraag naar den oorsprong der
adj. van onomatopoëtische wortels.
Ten slotte zij nog vermeld dat bij veel verklankende verba (en ten gevolge daarvan
ook bij de bijbehoorende nomina) vormen met eu naast andere met ō voorkomen.
Men vindt peuken naast pōken, pleuten naast plōten, peuteren naast pōteren,
peueren naast poderen (dat misschien pooieren is geworden), peuren naast poren.
Ook hier zijn verschillende verklaringen mogelijk. Wellicht hebben de vormen met
eu een spontanen ‘Umlaut’, zooals men reeds in het Mnl. veugel vindt, dat naast
vogel voorkomt, zonder dat van een ĭ-achtigen klank in het suffix iets is te bespeuren.
Doch misschien ook hoort de eu oorspronkelijk thuis in de frequentativa en hadden
die een suffix dat in het Ogerm. -irôn luidde. In dat geval zou de eu klankwettig zijn
ontstaan, en zich later door analogie hebben uitgebreid. In elk geval lijkt het mij niet
noodig een ww. als beuken te verklaren als een denominatief van beuk ‘slag’, omdat
1)
de ‘Umlauts’-vocaal eu alleen in het nomen kan ontstaan . Men zou daartoe alleen
zijn toevlucht moeten nemen als het woord op zichzelf stond, doch, zooals is
gebleken, is dat geenszins het geval.
Na al hetgeen ik hier en in Dl. LV van dit tijdschrift heb gezegd over verklankingen,
moet, dunkt mij, het volgende

1)

Aldus is de redeneering in het Ndl. Wdb., en daarvoor reeds bij Franck, Etymol. Wdb. (eerste
druk); beuk werd daarbij opgevat als een masc. i-stam.
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duidelijk zijn. Men spreekt in de vergelijkende grammatica en in de etymologie vaak
van ‘Auslaut’-varianten, om daardoor aan te toonen dat bepaalde wortels nauwer
met elkaar verwant zijn, omdat ze alleen verschillen in de ‘auslautende’ consonant.
Dat echter met een dergelijk begrip niet te werken valt, wanneer men met
verklankende wortels te doen heeft, blijkt onmiddellijk als men eenige reeksen van
klanknabootsingen naast elkander plaatst. Zoo vindt men b.v. pod, pof, pog, pok,
pol, pom, pop, por, pos, pot, of wel plod, plof, plog, plok, plom, plos, plot, en het zal
nu toch moeilijk zijn de bewering vol te houden dat een wortel *pŭ (respectievelijk
*plŭ) voor kan komen met verschillende ‘auslautende’ consonanten. Of het zou
alleen constateeren dat die variatie van consonanten bestaat, een feit dat reeds
een kind kan opmerken en dat dus niet behoeft te worden vermeld. Maar het zou
volstrekt niets aanduiden over de historische wording dier wortels: die is stellig niet
zoo geweest dat pŭ of plŭ als iets zelfstandigs heeft bestaan, voordat de
1)
slotconsonanten werden toegevoegd . Men zou immers met evenveel gemak een
lange rij van wortels kunnen geven die alle op elkaar rijmen, doch verschillen in den
‘Anlaut’; zoo b.v. bok, dok, fok, knok, kok, lok, mok, nok (<*hnok), plok, pok, rok,
tok, naar mijn idee ook alle verklankingen, en het zal toch bij geen enkelen etymoloog
opkomen, deze wortels voor verwant te houden.
Eindelijk is het nog mogelijk reeksen van wortels te noemen waarbij de
consonanten constant blijven, maar de vocaal wisselt: plat, plet, plit, plot, plut, plût;
knak, knek, knik, knok

1)

Iets dergelijks is reeds door prof. van Wijk opgemerkt in het door hem bewerkte woordenboek
van Franck. Op blz. 517, s.v. p o r r e n zegt hij: ‘De bet. van germ. pur- is ongeveer gelijk
aan die van puk- (p o k e n ) en put- (p o t e n ). Toch is 't gewaagd om van een basis pu-, idg.
bu- uit te gaan’. Doch op vele andere plaatsen in het werk neemt deze geleerde wel
‘wortelvarianten’ aan, terwijl toch evengoed van een klanknabootsing kwestie is. Zoo b.v.s.v.
p o e z e l (i g ); daar leest men: ‘Evenals bhū̆s- “zwellen” (zie b o o s ) van een korter bhū̆-,
zoo kan bū̆s- “id.” van bū̆- worden afgeleid: een wortelvariant is bū̆-l-: zie p u i l e n ’. Ik zie niet
waarom men hier meer reden heeft tot zulk een verwantschap te besluiten dan in het andere
geval.
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of plak, plek, plok, pluk, plûk zijn daarvan eenige voorbeelden. Misschien heeft men
in die gevallen evenmin het recht van verwantschap te spreken, en toch is men daar
eerder toe geneigd: als het geraamte van consonanten hetzelfde blijft, lijkt de
wisseling van vocalen van meer onderschikt belang. En wanneer daarbij dan nog
een zekere gelijkheid in beteekenis valt waar te nemen, wat bij verklankingen zoo
vaak het geval is (zie Tijdschr. LV, 259), zal de gedachte aan verwantschap nog te
eerder opkomen. Het is in dit verband niet onaardig te verwijzen naar het opstel dat
prof. Muller in 1889 heeft geschreven in den Feestbundel voor Matthias de Vries,
getiteld Over eenige gevallen van afwisseling tusschen i (ij) en u (ui) in het
Nederlandsch, waarin o.a. wordt aangetoond dat wortels als slip en slup, slik en
sluk, glip en glup, strik en struk, strip en strup groote gelijkheid in beteekenis
vertoonen in het Germaansch, bij een groote overeenkomst van vorm. Mij dunkt dat
deze gevallen slechts toevallige voorbeelden zijn van reeksen als die welke hierboven
in een ruimer verband zijn gegeven.
Men is gewend, woorden, als de laatstgenoemde, wanneer ze voorkomen als
zoogenaamde allitereerende formaties: klinkklank, tiktak, hd. wirrwarr, zickzack, te
beschouwen als gevallen van jongen ‘Ablaut’, en pleegt dien ‘Ablaut’ zeer scherp
te onderscheiden van den anderen, dien men kent als zoo'n belangrijk verschijnsel
der Indogermaansche (en ook van de Germaansche) vergelijkende grammatica.
Zijn het inderdaad twee verschijnselen die niets met elkaar te maken hebben? Is
het zoo zeker dat de zooeven aangehaalde woorden zoo jong zijn? Ik heb er vroeger
reeds op gewezen (Tijdschr. LV, 259 vlg.) dat het heel moeilijk is den ouderdom
van onomatopeeën te bepalen en waarom zou in het Hd. klingklang juist jonger
moeten zijn dan het ww. klingen-klang-geklungen? Dat de woordformatie bij het
znw. jonger is dan het systeem bij het ww. zal men natuurlijk moeten toegeven; het
laatste dateert immers reeds uit voor-Germaanschen tijd. Maar kunnen niet
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beide gebaseerd zijn op hetzelfde principe? Indien men dat mocht aannemen, indien
men mocht gelooven, dat het onderscheid tusschen jongen en ouden ‘Ablaut’ niet
zoo principieel was als men het vaak wil doen voorkomen, zou men dan niet ook
mogen aannemen dat het systeem van ‘Ablaut’ zooal niet zijn oorsprong, dan toch
een zeer krachtigen steun vindt in de verklankingen? Is het zoo onmogelijk, dat een
verschijnsel dat zijn oorsprong heeft in klanknabootsing, reeds in zeer ouden tijd
een heel bepaalde, vaste toepassing vond in het nominale en, nog meer, in het
verbale systeem van het Indogermaansch? Het is in het leven der talen immers een
bekend verschijnsel dat een veelheid van vormen wordt dienstbaar gemaakt door
een nieuwe differentiatie in beteekenis of functie.
Ik opper dit alles vragenderwijze, want wat ik hier te berde breng, komt mijzelf
voor als een linguistieke ketterij, en ik wil daarom ook vooral niet te veel nadruk
leggen op die bewering. Maar aan den anderen kant kon ik mij ook niet weerhouden
deze vraag te stellen, en misschien kan men toch wel zoover gaan, dat men voor
het bestaan van die veelheid van ‘ablautende’ vormen de menschelijke neiging tot
het vormen van verklankingen als oorzaak aanneemt, daarbij in het midden latend,
hoe die toepassing in het verbale systeem daar dan ook mee samenhangt.
Eindelijk nog dit. Indien het waar is (en ik meen te hebben aangetoond dàt het
waar is), dat er een samenhang bestaat tusschen klank en beteekenis bij een zeer
groot aantal wortels der Germaansche (en Indogermaansche) talen, is het dan door
de bestudeering van zulke vormen ook mogelijk iets nader te komen tot wat men
zich in het vage als den oorsprong van menschelijke spraak tracht voor te stellen?
Men zal misschien geneigd zijn die vraag bevestigend te beantwoorden, doch
wanneer men ziet wat bij een verklanking eigenlijk gebeurt, blijkt de zaak toch anders
te zijn dan ze op het eerste gezicht leek. Immers wat doet een spreker wanneer hij
een klanknabootsing schept? Met de klanken die hem volgens het articulatie-
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systeem zijner taal ten dienste staan vormt hij een woord, dat dan bovendien nog
op een zeer bepaalde manier wordt ingelijfd in den woordvoorraad dier taal,
gebonden als die spreker is aan het daarin geldende flectiesysteem. Zijn
taalscheppende daad lijkt dus al heel weinig op een schepping in den waren zin:
hij maakt uit bestaande elementen een nieuwe combinatie, doch wederom naar een
bestaand voorbeeld. Maar men zal vragen of het niet iets bovenmenschelijks zou
zijn, een klanknabootsing uit het niet te vormen. Natuurlijk is dat zoo, in den meest
eigenlijken zin, doch men denkt toch aan een volgenden gang van zaken. Voordat
er vaste vormen en normen van taal waren, heeft bij den zeer primitieven mensch
wellicht de behoefte bestaan een geluid dat tot hem kwam na te bauwen. Hij zal dat
op een zeer vage manier hebben gedaan, en de verschillende keeren dat hij zoo'n
zelfden klank imiteerde, zal hij ongelijke klanken hebben uitgestooten, terwijl andere
individuen van zijn soort weer andere imitaties zullen hebben beproefd. Doch het
lijkt niet onwaarschijnlijk, dat in die volslagen onvastheid, in die ‘taalbrij’ in den meest
eigenlijken zin van het woord, langzaam iets begon te stollen en te verharden, dat
door onderlinge conventie een zekere vastheid en gelijkheid kwam in die
nabootsingen, en dat met die stolling en verharding gepaard ging iets dat op
articulatie geleek. Hoe uit dit stadium het uiterst ingewikkelde systeem dat wij in de
oudste talen reeds kennen is gegroeid, onttrekt zich geheel aan onze waarneming,
en het heeft geen zin daarover te speculeeren. Maar dat uit chaos langzaam-aan
orde is ontstaan, zal men kunnen toegeven, en in zulk een vage voorstelling over
den oorsprong van menschelijke taal zullen wij, vrees ik, wel altijd moeten berusten.
Doch in een ander opzicht vlei ik mij op iets meer resultaat te kunnen wijzen, en
wel in de ontdekking van een zekere vaste orde bij de verklankende formaties in
het Germaansch en inzonderheid in onze eigen moedertaal.
L e i d e n , Mei 1937
J.H. VAN LESSEN
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Haagse volkstaal uit de achttiende eeuw
In de systematische catalogus van de Koninklijke Bibliotheek ond ik onder ‘Dialecten’
een ‘Haagsch Nederduitsch Woordenboekje’ vermeld (Nr 206 F 10). Haags dialect
van de achttiende eeuw, gesystematiseerd en onmiddellijk gereed voor consumptie
van het publiek! Het leek haast te mooi om waar te zijn. Spoedig kon ik mij echter
overtuigen, dat het woordenboekje volkomen terecht aldus was opgenomen: we
hebben hier inderdaad een lijstje van dialectwoorden, dat beschouwd mag worden
als een der oudste, zo niet hèt oudste, van dien aard.
Laat mij er dadelijk aan toevoegen, dat het werkje nog valt buiten het kader dier
beminnelijke oude woordenverzamelingen, die tegen het einde der achttiende en
in het begin der negentiende eeuw, onder invloed der romantiek, zo veelvuldig zijn
aangelegd. De schrijver van ons Haags woordenboekje staat nog geheel ‘aan de
andere zijde’: het is niet de liefde voor het dialect, die hem ‘vermaak er in doet
scheppen, om deszelfs woordenschatten uit te stallen, en deszelfs fraaije
eigenschappen in het licht te stellen’. Zulke sentimentele overwegingen zijn onzen
Haagsen schrijver volkomen vreemd: doel van het lijstje is kort en goed om ‘den
schoolmeesteren en school-meesteressen zo wel als hunne Leerlingen de gemeene
Straattaal en slechte Woorden te ontwennen’. Maar door het signaleren van deze
slechtheden wordt juist een tipje opgelicht van de sluier, die over de ‘gemeene
Straattaal’ van het achttiende-eeuwse Den Haag hangt. Aangezien wij van de oudere
Haagse volkstaal weinig weten en men - terecht of ten onrechte - veronderstelt, dat
1)
het ‘Haags’ bijzonder nauw geparenteerd is aan het ‘A.B.’ lijkt het werkje mij van

1)

Bezwaren tegen deze term heb ik geuit in mijn voordracht over ‘Beschaafd Nederlands’
gehouden op de jaarvergadering 1937 der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
(afgedrukt in het Jaarboek 1936/'37) [afgekort: Jb.-rede].
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buitengewone betekenis voor het inzicht in de wordingsgeschiedenis van het
beschaafde Nederlands. Daar het boekje van geringe omvang is (17 blz. klein
octavo), was er geen bezwaar het hier in extenso af te drukken:
Haagsch Nederduitsch Woorden-boekje; ten dienst der eerste Schoolmeesteren
en Schoolmeesteressen, opgesteld door J.A.V.H., in zijn Leven School- en
Taalmeester in 's Gravenhage. In 's Gravenhage, by Johannes Mensert,
boekverkooper in de Nieuwstraat.
[Aan de ommezijde:] Geen exemplaaren werden voor echt erkent, dan die door
den Uitgeever eigenhandig Onderteekent zyn.
[Ondertekening ontbreekt; het ex. van het Haagse Gemeentearchief heeft echter
wel een ondertekening van den uitgever].
[blz. 3:] Om voor dit Haagsch Nederduitsch Woorden-boekje geene uitgestrekte
Voorrede te plaatsen, zal dit kort Bericht allenlyk dienen: dat het zelve, reeds voor
eene halve Eeuw, door J.A.v.H. in zyn Leven School- en Taalmeester in 's
Gravenhage, opgesteld is, niet alleen voor zichzelven en zyne Schoolieren, maar
ook ten dienst der Eerste Schoolmeesteren en School-meesteressen, om hun zelven
zo wel als hunne Leerlingen, de gemeene Straattaal en slechte Woorden te
ontwennen, en goede Nederduitsche Woorden te leeren spree- [blz. 4:] spreeken.
Een Afschrift van dat Werkje onder eenen zyner geweezene Schoollieren tot hier
toe bewaard en ons ter hand gesteld, hebben wij niet ondienstig geächt, om door
den Druk gemeen te maaken, niet twyffelende, of zal aan het oogmerk van deszelfs
inrichtinge voldoen.
De Uitgever.
[Volgt de woordenlijst, zoals die hieronder letterlijk is afgedrukt.]
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Haagsch Nederduitsch woordenboekje
A
Uitspraak

Verbetering

Affrekaan

Africaan

Allemenak

Almanak of Dagregister

Allemaal

Altemaal

Allemes

Altemet, somtyds

Ammeraal

Admiraal of Vlootvoogd

Ammerekaan

Amerikaan

Ampel

Breedvoerig

Amper

Naulyks

An

Aan

Appeldeprol

Appelmelk

Applekoos

Aprikoos

Apteker

Apothecar of Artzenybereider

Argetek

Architect of Bouwmeester

Armejaansch

Arminiaansch

As

Als

Asbeer

Aschman

Azejaan

Aziaan

Astrentoe

Als tot daar toe

Atti?

At hy?

Avekaat

Advocaat of Voorspraak

Avent

Avond

Avelluinig

Ongehavend

B
Bedeurf

Bederf

Bedeurven

Bederven

Beereleijer

Beerenleider

Beetti?

Beet hy?

Biervoeter

Biervoerder

Bok

Boek
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Bokdrukker

Boekdrukker

Bokhouwer

Boekhouwer

Bokke

Boeken

Bokkebinder

Boekbinder
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Bokkekast

Boekenkast

Bokkem

Bokking

Bokkendenbry

Boekwyte Bry

Bokkendekok

Boekwyte Koek

Bokkendemeel

Boekwyte Meel

Bokverkoper

Boekverkooper

Bokwyt

Boekwyt

Breugem

Bruidigom

Brok

Broek

Brokke

Broeken

Brokkemaker

Broekmaker

Bruije

Kwellen, slaan

Bruis

Bruiden

Brulloft

Bruiloft

Brus

Stuursch

Buk

Buik

Bukke

Buiken

Butter

Boter

Butterveurf

Boter-verw

C
Cabbelau

Cabeljau

Cattoen

Catoen

Clesteere

Clysteeren

Croote

Carooten of Bietwortels

D
Dalf

Halve, als

Derdalf

Derde halve

Vierdalf

Vierde halve

Zevendalf

Zevende halve

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

Negendalf

Negende halve

Tiendalf

Tiende halve

Dertiendalf

Dertiende halve

Dekaat

Dukaat

Deke

Deken

Delleft

Delft

Deurgaans

Doorgaans

Deur

Door

Duire

Duuren

Dezyn

Dozyn

Dientie

Diend hy?
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Diender

Dienaar

Dikbuk

Dikbuik

Dikbukkig

Dikbuikig

Dikketon

Dukaton

Dinsdag

Dingsdag

Dooi

Doode

Dok

Doek

Dokter

Doctor of Arts

Dominé

Leeraar of Prediker

Domme

Doemen

Dommedaris

Drommedaris

Duisland

Duitschland

Duisser

Duitscher

Dukkelen

Duikelen

Dut

Dit

Duvel

Duivel

Duzend

Duizend

E
Eetti?

Eet hy?

Erfti?

Erft hy?

Ergelistig

Arglistig

Eropijaan

Europeaan

Ete

Eeten

Eve

Even

Eveleens

Evenëens

Eveveul

Evenveel

Eurgel

Orgel

Eurgellist

Organist

Eurgelmaker

Orgelmaker

Eurgeltrapper

Orgeltreder
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Fassoen

Gedaante

Feertig

Veertig

Fiejool

Viool

Fikkelen

Ontfutselen

Foesel

Sterke Drank

Foeselen

Wegsteken

Fossig

Slecht

Foksal

Vauxhal
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Frikkeseere

Klaarmaken

Fyftig

Vyftig

G
Gaati?

Gaat hy?

Gallig

Galg

Ganse

Gansen

Gardekoor

Lyfwacht of Guarde de Corps

Gare

Gaarn

Gebooje

Geboden

Gebruk

Gebruik

Gelik

Gelyk

Genavend

Goeden Avond

Gemorgen

Goeden Morgen

Genog

Genoeg

Gemaklik

Gemaklyk

Geprukt

Geparuikt

Gendag

Goeden dag

Gerippereerd

Gerepareerd of Hersteld

Geveugeld

Gekweld

Goejen

Goeden

Goejen Avond

Goeden Avond

Goejen Dag

Goeden Dag

Goejen Morgen

Goeden Morgen

Gooje

Goojen of Werpen

Gorrekum

Gornichem

Goosteen

Gootsteen

Gorst

Gerst

Gouwetor

Goude Tor

Grannedier

Grenaatwerper of Grenadier

Griffermeerd

Gereformeerd of Hervormd

Gunter

Gints

Gunssop

Gintsheen
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H
Haddi?

Had hy?

Haddeme

Hadden wy?

Haarelem

Haarlem

Hasse?

Had zy?

Harrenis

Harnasch

Hartig

Hertog
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Heit

Heeft

Heus

Heusch

Hoboi

Schalmei of Hautbois

Hobejist

Schalmei blazen [sic!] of Hoboïst

Hoejedoos

Hoedendoos

Hoejemaker

Hoedenmaker

Hok

Hoek

Hoorreis?

Hoor eens?

Hum!

Hem

Herrefst

Herfst

Hakketeeren

Twisten

J
Jallezy

Jalouzy

Jallours

Jaloers

Jannever

Genever

Je bent

Gy zyt

Ikkepasie

Equipagie of Uitrusting

Jonges

Jongens

Jou

Uw

Jylui

Gy Lieden

Joului

Uw Lieden

K
Kaai

Kade

Kaasbaan

Kaatsbaan

Kallekoen

Kalkhoen

Kallik

Kalk

Kammenet

Kunstvertrek of Kabinet

Kammenier

Kamerdienaares of Kamerjufvrouw

Kammezool

Hemdrok of Camizool
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Kappetaal

Hoofdzom of Capitaal

Kappetein

Hoofdman of Capitein

Kappraal

Rotmeester of Corporaal

Karmenade

Geroost Vleesch of Carbonade

Karremelk

Kaarnmelk

Karnari

Canarivogel

Kastrol

Stoofpan of Kasserol

Kattrol

Windschyf of Katrol

Kattekesasie

Onderwyzing of Cathechisatie

Kattekismus

Vraagboek of Cathechismus

Kattekezeeren

Ondervragen of Cathechiseeren
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Kerrik

Kerk

Kerrikhof

Kerkhof

Keuning

Koning

Keuningin

Koningin

Keurmis

Kerkmis

Keurf

Korf

Keurven

Kerven

Kikke

Kyken

Kik reis

Kyk eens

Kippe

Kippen

Kiskedisen

Zeggen

Klaversimbel

Klavier Cymbal

Kneel

Kaneel

Knyn

Konyn

Koeje Vlys

Koejen Vleesch

Koes

Koets

Koessier

Koetsier

Kok

Koek

Kokjes

Koekjes

Kokken

Koeken

Kokkebakker

Koekbakker

Kokkebyn

Byslaapster of Concubyn

Kokstoven

Uitvoeren

Kommedie

Schouwburg of Komedie

Komme

Koomen

Korsmis

Kersmis

Komsla

Bestel

Korstanjes

Karstangien

Krant

Nieuwstyding of Courant

Krente

Corinthen

Krentekakker

Lafhertige

Krentekokjes

Krentekoekjes

Krik

Kruk

Kruk

Kruik

Krukkebestelder

Albeschik
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Kukes

Kiekens

Kulleke

Bedriegen

Kullik

Kurk

L
Laai

Laade

Laajen

Laaden
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Laaistok

Laadstok

Lansman

Landsman

Lantaren

Lantaarn

Lantares

Lantaarnen

Lappe

Lappen

Leije

Leyden

Lik

Gelyk

Likkend

Gelykend

Likkenen

Gelykenen

Likstaasie

Lykstaatsie

Lommert

Lombaard

Loopti?

Loopt hy?

Losiment

Logement

Lubbes

Lobbens

Luiters

Lutersch

Luk

Geluk

Luk

Luik

Luktet?

Gelukt het?

Lukse

Luiksche

Lummel

Lomp Mensch

M
Maddam

Mevrouw of Madame

Maklik

Gemaklyk

Mamma

Moeder of Mama

Mammesel

Schoolmeestresse of Jufvrouw

Mangele

Amandelen

Mart

Markt

Marten

Te Markt gaan

Mastrigt

Maastricht

Mattrozen

Matroozen

Meide

Meiden

Mellik

Melk
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Mem

Moeder

Memmaatje

Moedertje

Memmetje

Moedertje

Mengele

Vermengen

Men Heer

Myn Heer

Mennig

Meenig

Mense

Menschen

Messelaar

Metzelaar

Messele

Metzelen
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Meu

Moei

Milloen

Meloen

Mit

Met

Morrege

Morgen

Mus

Musch

Mosjeu

Mynheer of Monsieur

Most

Moest

Mosti?

Moest hy?

Mot

Moet

Motti?

Moet hy?

Motten

Moeten

Meurge

Morgen

N
Naje

Naajen

Neemti?

Neemt hy?

Nooje

Nooden

Neut

Noot

Noom

Oom

Nou

Nu

Navend

Goeden Avond

P
Paasse

Paasschen

Panne

Pannen

Pannekok

Pannekoek

Pampier

Papier

Pappa

Papa of Vader

Parredys

Paradys

Peseel

Pinceel

Plaas

Plaats
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Plaam

Vlak

Plourd

Onbeschaafd Mensch

Plukker [lees n]

Vegten

Poejer

Poeder

Pook

Keteltrom

Pooker

Keteltromslager

Pors

Pers

Pons [lees pous]

Paus

Poweet

Poëet of Dichter

Pram

Borst

Predikasie

Leerreden of Predicatie
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Prokkereur

Pleitbezorger of Procureur

Pruk

Paruik

Prukken

Paruiken

Prukkejonge

Paruikjongen

Prukmaker

Paruikmaker

P[u]tte

Drinken

Putti?

Drinkt hy?

Q. zie K.

R
Raddys

Radys

Roke

Rooken

Rozynen

Razynen

Riggementen

Bende of Regiment

Rigglement

Beschikking of reglement

Rik

Ryk

Rikdom

Rykdom

Rikkelui

Rykke Lieden

Rikkest

Verzoekschrift of Request

Repprasie

Herstelling of Reparatie

Romer

Roemer

Rotteval

Rottenval

Rukken

Ruiken

Rukker

Ruiker

Rysik

Ryswyk

Rysti?

Reist hy?

S
Savens

's Avonds

Saal

Zadel

Salemaker

Zadelmaker

Sallef

Zalf
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Satem

Zathan

Sattyn

Satyn

Schaasse

Schaatsen

Schaarssliep

Schaarslyper

Scherjant

Wagtmeester of Sergeant

Schoft

Schaft

Schoosvel

Schootsvel

Schorseneel

Scherseneel

Schuttel

Schotel
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Se

Zy

Segel

Zegel

Sellen

Zullen

Sen

Zyn

Seuve

Zeven

Seuventien

Zeventien

Seuventig

Zeventig

Sikkertaris

Geheimschryver of Secretaris

Sinkeneurig

Inhaalig

Sittroen

Citroen

Siurrezyn

Heelmeester of Chirurgyn

Slaai

Salade

Slik

Slyk

's Meurgens

's Morgens

Snok

Snoek

Snuf

Snuif

Snufkoper

Snuifkooper

Soggens

's Ochtens

Sok

Zoek

Sokken

Zoeken

Sokop

Zoek op

Sokti?

Zoekt hy

Sop

Sap

Soppig

Sappig

Spandeeren

Bekostigen

Spersies

Aspergien

Speule

Speelen

Speulnoot

Speelnoot

Spikklaasie

Bespiegeling of Speculatie

Spiegele

Spiegelen

Spikker

Spyker

Spikkeren

Spykeren

Spis

Spits

Spisroei

Spitsroede

Sprok

Gierigaard
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Spul

Spel

Stalf vyfstalf

Vier en een half

Zestalf

Vijf en een half

Agtalf

Zeven en een half

Elf, twaalf en twintig stalf

Tien en een half, Elf en een half,
Negentien en een half

Stadhouwer

Stadhouder
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Stiefbeugel

Stygbeugel

Stik

Stuk

Stikkend

Stukkend

Sting

Stond

Stollesteur

Bevorderaar of Solliciteur

Stop

Stoep

Strikband

Strykband

Strikker

Stryker

Striklint

Stryklint

Strikyzer

Strykyzer

Struk

Struik

Strukkele

Struikelen

Struis

Loodwit

Styssel

Styfsel

Sukkelaad

Chokolaad

Sukker

Suiker

Sukkerbakker

Suikerbakker

Sukkere

Suikeren

Sukkerkoekje

Suikerkoekje

Sundag

Zondag

Swisser

Zwitzer

Swoerd

Zwoerd

T
Taggentig

Tachtig

Taat

Vader

Tee

Thee

Tet

Onhandig Vrouwspersoon

Trekti?

Trekt hy?

Tromle

Trommelen

Tuin

Thuin

Twalif

Twaalf

Turrif

Turf
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U
Ummers

Immers

Uilskuke

Uilskieken

Uilevelletje

Ulefeltje een soort van Mondsuiker

V
Vallik

Valk

Vals

Valsch
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Vent

Man

Venster

Vengster

Verbieje

Verbieden

Verdomme

Verdoemen

Verdomt

Verdoemt

Verrekikker

Verrekyker

Veugel

Vogel

Veugelen

Vogelen

Veul

Veel

Veurf

Verw

Veurven

Verwen

Vier

Vuur

Vieren

Vuuren

Vlooi

Vloo

Vlok

Vloek

Vlokke

Vloeken

Vlys

Vleesch

Vlyshouwer

Vleeschhouwer

Voring

Voorn

Vors

Versch

Vorsschoot

Voorschoot

Vort

Voort

Vortsek

Voort! zeg ik

Vremd

Vreemd

Vremdling

Vreemdeling

Vrind

Vriend

Vrindschap

Vriendschap

Vrog

Vroeg

Vrogpreek

Vroegpreek

Vroumes

Vrouwmensch

Vullis

Vuilnis

Vulti?

Vuld hy?
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W
Waffer een?

Wat voor een?

We

Wy

Weergaas

Weergâloos

Weetti?

Weet hy?

Weurf

Werf

Wurrem

Worm

Wurrem Ezel

Vlytig Mensch

Wuili

Wy lieden
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Y
Ysselik

Ysselyk

Z
Zaterdag

Zaturdag

Zeidi

Zeide hy

Zeize

Zeide zy

Zeik

Zeide ik

Zel

Zal

Zeuve

Zeven

Zoskap

Zotskap

Zwurf

Zwerk

Zulver

Zilver

Zuk

Zulk

Zullie

Zylieden

Zeulen

Sleepen

[Hier, in het origineel op blz. 20, eindigt het ‘Haagsch Nederduitsch
Woorden-boekje’.]
Bij een nadere beschouwing van het achttiende-eeuwse plat-Haags kunnen wij
profijt trekken van de gelukkige omstandigheid, dat ‘de taal die in de eerste 25 jaar
de

van de 17 eeuw in beschaafde Haagse kringen gesproken werd’ reeds een
1)
beschrijver heeft gevonden in J.H. Kern terwijl we waardevolle gegevens omtrent
het plat-Haags van diezelfde tijd vinden in de werken van Huygens. Die gegevens
2)
zijn reeds bijna veertig jaar geleden verwerkt door J. te Winkel Ten aanzien van
de wijze van behandeling der verschijnselen, heb ik mij enigszins trachten te houden
aan Te Winkel en Kern. Daar echter mijn materiaal ten dele ook andere verschijn-

1)
2)

J.H. Kern, Over de taal van de brieven van Huygens' zusters en Dorothea van Dorp (Tschr.
XLVIII (1929), blz. 49-113) [geciteerd: Kern].
J. te Winkel, De tongval van Delfland bij Huygens (Tschr. XVIII (1899), blz. 161-181) [geciteerd:
Te W.]. Men noeme deze tongval niet, gelijk Te Winkel doet, ‘Delflands’ maar liever ‘Haags’
(zie beneden).
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1)

selen omvat (en ook omgekeerd ), moest ik de ordening verder grotendeels naar
het materiaal richten.

Lange vocalen
Ten aanzien van lange a vallen generlei gevolgtrekkingen te maken.
y < î vindt men in fyftig, Rysik, styssel, strikyzer. Werd deze y wellicht als
monophthongische èè uitgesproken (zoals men die tegenwoordig nòg wel in Den
Haag hoort)? Waartoe anders rysti zo uitdrukkelijk met lange y gesignaleerd
tegenover de ‘verbetering’ reist hy? Maar dan stond onze schoolmeester ten opzichte
van het ei-ij-verschil zelf niet zo heel vast in zijn schoenen, want hij schrijft boekwyt
(ook in de ‘verbetering’) en vlys. Het woord jallezy werd blijkbaar met dezelfde klank
uitgesproken, vgl. ook dezyn, sattyn.
Evenals bij Huygens (zie Te W. 163) blijkt de î voor k verkort te zijn: gelik, kikke,
lik, likkend, likkenen, likstaasie, rik, rikdom, rikkelui, spikker, spikkeren, slik, strikband,
strikker, striklint, strikyzer, verrekikker.
î-relict is schaarssliep (drukfout voor schaaresliep?), dat dus als echt volkswoord
door den schrijver werd afgekeurd.
stiefbeugel ‘stygbeugel’ is een zeer waardevolle vorm, omdat we hierin het
equivalent van het Afrik. stiebeuel ‘stijgbeugel’ herkennen (A.C. Bouman in N.T.
XXII (1928), blz. 40), dat dus al relict wàs, toen de Boeren het in de zeventiende
eeuw meenamen. Dat het woord zich èn in Holland èn, ten tweeden male, in Afrika
uit het verband der overige î-woorden losgemaakt zou hebben, is haast ondenkbaar.
Voor de datering der î-diphthongering is deze vorm dus van groot belang.
Toevallig zijn de gevallen met oe-schrijfwijze (en dienovereenkomstige uitspraak)
in ons wb. zeldzaam: goeje, koeje, spisroei. De schoolmeester heeft het dan ook
speciaal op de

1)

Zo leverde mijn materiaal b.v. ten aanzien van de - door Kern zo uitvoerig besproken aanspreekvormen, diminutiva en diphthongering weinig òf niets op.
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verkorting voor k voorzien: bok, bokdrukker, bokhouwer, bokke, bokkebinder,
bokkekast, bokverkoper, bokkendenbry, bokkendekok, bokkendemeel, bokwyt, brok,
brokke, brokkemaker, dok, hok, kok, kokjes, kokken, kokkebakker, krentekokjes,
pannekok, snok, sok, sokken, sokop, sokti, vlok, vlokke.
Bij Huygens komen de schrijfwijzen soken en cloke voor (Te W. 164), die het
vermoeden wekken, dat de kwaliteit van de ô voor k vrijwel gelijk was aan de
achttiende-eeuwse. Was de kwantiteit in Huygens' tijd nog niet geheel kort? Dat is,
phonologisch beschouwd, opmerkelijk, omdat immers de î en (vermoedelijk) de üü
voor k wèl reeds waren verkort.
Verdere gevallen van verkorting: genog, vrog; domme, verdomme, verdomt; stop;
most, mosti; mot, motti, motten.
Uit het feit, dat romer in roemer gecorrigeerd wordt, valt op te maken, dat romer
het volkswoord is, het zal dus de oudste vorm zijn; daardoor wordt identiteit met
romer ‘Romein’ nog waarschijnlijker (Zie Van Haeringen, Suppl. blz. 138).
Ondanks de Umlaut van lange vocaal is er geen reden om aan het ‘Haagse’
karakter van meu (= moei) te twijfelen. Ook Huygens schrijft meutje (Te W. 164).
Evenmin als bij de oe-woorden vond de schoolmeester aanleiding tot kritiek op
woorden met ui. De woorden aveluinig, bruije bruis (= bruiden), Duisland, Duisser,
jylui, joului, rikkelui, struis (= loodwit), uilskuke worden kennelijk uit anderen hoofde,
niet om hun ui-uitspraak, verworpen. De ui zal dus wel niet veel van de thans
gebruikelijke hebben afgeweken, wellicht klonk hij ongeveer als de eu van het
tegenwoordige freule. Aanleiding tot kritiek gaf echter weer de verkorting vóór k:
buk, bukke, dikbuk, dikbukkig, dukkelen, gebruk, geprukt, kruk, krukkebestelder
(albeschik), luk, Lukse (Luikse), pruk, prukken, prukkejongen, prukmaker, rukken,
rukker, struk, strukkele, sukker, sukkerbakker, sukkere, sukkerkoekje (hier met oe!).
Bij Huygens vormt alleen de vorm prucken ‘pruiken’ (zie Te W. 165) een aanwijzing,
dat de verkorting van üü voor k in de zeventiende eeuw reeds zijn
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beslag heeft gekregen. Andere verkortingsgevallen vormen: brulloft, snuf, snufkoper,
vullis (vuilnis).
Uu-relicten zijn: duzend, duvel, uilskuke, kukes.
Omgekeerd zijn Luiters (Luthers) en uilevelletje verder gegaan dan de
tegenwoordige beschaafde vormen. Daar de vorm luiters ook Afrikaans is (zie het
bovenvermelde art. van Bouman in N.T. XXII, blz. 40), zal de ui in Holland wel in
de zestiende eeuw zijn ontstaan. Dat laat zich ook wel horen, daar immers, naar
mijn veronderstelling, de ui voor üü juist in de tweede helft der zestiende eeuw zijn
triomftocht - eerst over de steden, dan ook over het platteland - is begonnen. In de
grote stroom van oude û-woorden is toen ook het adjectief Luthers, als een soort
van klankoverdrijving, mee ‘over’ gegaan.
Met de vorm duire (duuren) weet ik niets aan te vangen. Misschien is hier een
vergissing in 't spel, daar het woord ook alphabetisch op een verkeerde plaats staat
(misschien heeft in het origineel deuze (= deze) gestaan?).
Volgens Kern 88 was de Fri.-Holl.-Brab. ou in nou in Den Haag onder beschaafde
Hollanders naast de u even gebruikelijk als tegenwoordig. Huygens gebruikt nu en
nou. Onze schoolmeester wil nou door nu vervangen, dat dus toen blijkbaar al voor
beschaafder werd gehouden. Mede blijkens jou en joului zal men de ou als de
autochthone klank moeten beschouwen. Ook de Haagse meisjes schrijven iou (Kern
88).
Nu we hier de vorm vier (= vuur) ook al als plat-Haags gebrandmerkt zien (ook
Huygens heeft vier, zie Te W. 170), wint Heeroma's veronderstelling aan
waarschijnlijkheid, dat deze ontronde vorm eens algemeen Hollands is geweest. Ik
1)
kan mij echter zonder verder bewijs niet verenigen met H.'s hypothese , dat de ie
in andere woorden dezer groep nu ook wel aanwezig geweest zal zijn. Voor ‘kuiken’
zien we in ons wb., zoals te verwachten, de echt-Hollandse vorm met u, die

1)

Heeroma, Hollandse Dialektstudies, blz. 92 vv. Voortaan geciteerd: Heeroma.
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den schoolmeester niet deftig genoeg was. Heeft het woord zich aan de verkorting
onttrokken? Men zou kukke verwachten.
Opmerkelijk is de vorm breugem (= bruidegom).
Verkorting van oude diphthong constateeren we in vrind en vrindschap.

Gerekte vocalen
Alleen over de volgende verschijnselen valt iets mede te delen:
1. Er worden door den schoolmeester enige rondingen van e (uit oude i)
gesignaleerd: eveveul, seuve, seuventien, seuventig, speule, speulnoot, veul,
zeuve. Dit klopt geheel met de gegevens bij Te W. 166 (speule, seuve, veul,
deuse, heur). Ook de Haagse meisjes schrijven nog: speule, heur (Kern 88v.).
2. De bekende Hollandse eu voor o(o) wordt opgegeven voor deur, deurgaans,
keuning, keuningin, neut, veugel, veugelen en geveugeld, geheel in
overeenstemming met Te W. 168 (heunich, keuningh, weuningh, seun, deur,
meuge(n)). Constantia Huygens schrijft ook nog deur (Kern 89). Er mag nog
wel eens op gewezen worden, dat de vorm veur tot dusver in Zuid-Holland
n i e t is aangewezen (men vgl. ook het Afrik. deur tegenover voorpoot, voorkant,
voorste enz.; de vocaal van Afrik. vir zal te danken zijn aan zwakke klemtoon).
Ook in ons wb. zien wij vorsschoot (zònder Umlaut) alleen gebrandmerkt om
de kortheid van de vocaal.
3. De vormen butter, butterveurf en schuttel zullen voor den opmerkzamen
beschouwer van Heeroma's kaart (nr 15) van de middeleeuwse vormen voor
‘boter’ wel geen verrassing zijn: de korte u is blijkbaar algemeen Hollands
geweest.
4. Komme (= komen) mocht op school blijkbaar niet meer gezegd worden. De
Haagse meisjes s c h r e v e n het zelfs nog geregeld (Kern 91). Over de strijd
kome-komme zie mijn rede over ‘Beschaafd Nederlands’ in het Jaarboek
1936/'37 der Mij. der Nederlandsche Letterk.
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5. In tegenstelling met het beschaafd Nederlands vinden we korte vocaal in:
vremd, vremdling en in mennig ‘meenig’. Volgens het grote Wb. bestaat mennich
‘hier en daar nog in de volkstaal’.

Korte vocalen
Echt Hollands zijn sommige gedragingen van korte vocalen:
1. Ronding van a tot o in schoft en sop. Huygens heeft sop (Te W. 165), schoft
is nog algemeen Hollands.
2. Ronding van e of i in: spul, dut, gunssop, gunter, zulver. Ook Huygens heeft
spul (Te W. 166) evenals Geertruyd Huygens (Zie Kern 88, waar ook een
vijftiende-eeuwse vorm overspul uit de Leidsche Rechtsbr. wordt geciteerd).
3. I-vocaal in mit voor ‘met’. Zie Heeroma, kaart nr 18. Het woord is voor oudere
Hollandse teksten een goed shibboleth. Toch heeft mit al vroeg een cachet
van minderwaardigheid gekregen: terwijl mit in Huygens' plat wèl voorkomt,
onthouden de Haagse meisjes zich daarvan zorgvuldig (Kern 111).
4. Ontronding in: krik, stik, stikkend. Deze ontronding, eens algemeen Hollands,
is thans in hoofdzaak beperkt tot Noord-Holland en de Zuidhollandse kuststrook.
Men vgl. de instructieve kaartjes 2 en 24a bij Heeroma. De vorm stik wordt bij
Huygens aangetroffen en leeft nog in Delfland (Te W. 168).
5. Ummers heeft u-vocaal evenals nummer en nummermeer bij Huygens (Te W.
170). Maar ‘immers is in het Delflandsch van onzen tijd en in vele andere
Hollandsche tongvallen ommers geworden: zoo vinden wij het ook bij Huygens’
(Te W. 170). Ook Kern signaleert op blz. 111 alleen de vorm ommers. De
u-vocaal zal toch wel ouder zijn dan de o (die in de bijtoon uit u ontstaan moet
zijn).
Opmerkelijk is de ‘Umlaut’ in sundag. Ten onrechte meent men veelal, dat
umlautsvormen van ‘zon(dag)’ tot het oosten beperkt zijn (zie o.a. Verdam, Mnl.
Wb. VII, 1568). Daar
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ook Van Haeringen (Suppl. blz. 203) naar aanleiding van ofri. senne alleen gewag
maakt van ‘ndd. en noordoostndl. vormen met umlautsvocalisme’, mag er wel de
aandacht op gevestigd worden, dat de Hollandse vorm Zundag reeds door
Boekenoogen vermeld wordt (zie diens Wb. 1266, waar ook sundaachs van Bredero
wordt geciteerd). Ook in Zuid-Holland moet de vorm Zundag zeer verbreid geweest
zijn, blijkens A.G.-opgaven voor Alblasserdam, Den Bommel, Dirksland, IJselmonde,
Katwijk, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee, Oud-Alblas, Ouddorp (Goeree),
Ridderkerk, Scheveningen, Sliedrecht (zie ook Heeroma blz. 118 en 119).

Ontwikkeling van korte vocalen voor r
1. De vorm hartig klopt met hartegin bij Huygens (Te W. 166).
2. Als de r niet voor dentaal staat, verschilt de ontwikkeling der vocalen blijkbaar
niet van die in de beschaafde taal: ergelistig (ons arglist(ig) met zijn a zal wel
Duits zijn), herrefst.
3. O-ontwikkeling vond plaats bij: gorst, korsmis, pors, vors. De vormen zijn stellig
echt, want ook Huygens heeft vors, kors, dwors, borste(n), geporst, te
langdword, terwijl voor het tegenwoordige Delflands althans kors en korsemis
zijn opgetekend (Te W. 166). Een hypercorrecte e wordt door onzen
schoolmeester geëist in scherseneel.
4. Voor r + labiaal vond ronding tot eu plaats in: bedeurf, bedeurven (inf.
bederven), keurmis, keurven (inf. kerven), veurf, veurven, weurf. De eu zal een
door labiale invloed zwak geronde e geweest zijn, die wellicht het midden hield
tussen de u van put en de ö van Löffel.
Te W. heeft deze klankwet niet kunnen onderkennen, blijkbaar omdat hem
slechts de vorm sturft (Hofw. 1819) en het tegenwoordige Delflandse sturreve
ter beschikking stonden (Te W. 167). Ten onrechte wil hij de u in deze beide
vormen uit vroegere o afleiden.
Misschien mag men de merkwaardige vorm zwurf ‘zwerk’ bij deze groep
rekenen, ondanks de afwijkende vocaal.
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5. Uit o voor labiaal of gutturaal ontwikkelde zich blijkbaar geheel dezelfde vocaal
als onder 4 genoemd: eurgel, eurgelist, eurgelmaker, eurgeltrapper, keurf, 's
meurgens, meurge (naast morrege). Dat ook deze vocaal er een was van het
zwak geronde type, zal men misschien mogen concluderen uit de vijfmaal
1)
geboekstaafde vorm merge(n) bij Huygens (Te W. 166). Of heeft deze laatste
vorm oud a-vocalisme?
Afwijkende vocaal in wurrem en wurremezel (vlijtig mensch).
6. Vort (= voort) heeft een korte vocaal behouden.

Consonanten
2)

Inlautende d is verloren gegaan in:
a. gouwetor, stadhouwer;
b. beerelijer, Leije;
c. verbieje;
d. bruije;
e. saal, salemaker.
3)

‘Echte’ j-woorden met d > j-substitutie:
a. laai, laaistok, laajen, slaai (dat kaai nog niet definitiet kade is geworden, spreekt
vanzelf; maar men ziet, dat de school de hypercorrecte vorm propageert);
b. goejen avond, goejen dag, goejen morgen, hoejedoos, hoejemaker, poejer,
spisroei;
c. dooi (doode), gebooje, nooje.
Over 't geheel genomen wijzen deze vormen op een tamelijk ver voortgeschreden
stadium van d > j-substitutie. Vormen als laai, slaai en hoejedoos zijn in
Noord-Holland (althans in het gedeelte benoorden het Y) nog altijd ongebruikelijk.
De vorm hoeien (= hoeden, subst.) heeft in Den Haag misschien tot de voorhoede
der ‘echte’ d > j-woorden behoord. Als Marie van

1)
2)
3)

Vgl. omgekeerd dikketon met ontronde vocaal, terwijl Huygens ducketon schrijft [voor dicketon
bij H. zie beneden blz. 42, noot 2].
Men vergelijke de artikelen van Van Haeringen, ‘Intervocaliese d in het Nederlands’ en ‘De
zuidnederlandsche afkomst van j uit intervocaliese d’ in Tschr. XLVI (1927).
Van Haeringen, t.a.p. blz. 268.
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Reigersbergh, ofschoon geboren Zeeuwse, de vorm hoeien gebruikt, dan is hier
wellicht sprake van Haagse invloed (vgl. echter Kern 97).
In Den Haag had men, evenals in het overige Holland ‘moeite’ met de ts: allemes
(uit altemets), Duisland, Duisser, fossig (het grote Wb. geeft fotsig s.v. fots),
goosteen, koes, messelaar, messele, schoosvel, spis, Swisser, zoskap. Vgl. ook:
kaasbaan, plaas, schaasse.
De auslautende n was, zoals wel ieder zal verwachten, in de achttiende eeuw
reeds volkomen verdwenen (zie ook Te W. 172, Kern 99): ete, eve, gooje, lappe,
roke, spiegele, tromle en verder passim.
Normaal-Hollandse verdwijning van consonanten constateren we in: as (als),
styssel (stijfsel), zuk (zulk), waffer een (wat voor een). Geertruyd Huygens schreef
nooit anders dan as; terecht constateert Kern (blz. 98) dat het ‘nog steeds algemeen
in zwang is’ (zie ook Te W. 173).
Svarabhakti-vocaal hebben: Delleft, gallig, kallekoen (geëtymologiseerd als
‘kalkhoen’), kallik, kerrik, kerrikhof, kullik (kurk), mellik, sallef, turrif, twalif, vallik. Vgl.
schrijfwijzen als hallif en kerrickhoff bij Huygens (Te W. 171). Aan deze voorkeur
voor de i-vocaal mag men wel enige waarde hechten, daar immers de schoolmeester
wel onafhankelijk van Huygens zal zijn. De ə-vocaal moet dus een palatale uitspraak
gehad hebben; vgl. ook milloen (meloen).
Het is hier de plaats om nog eens te waarschuwen voor het gemakkelijke teken
ə, waarmede in vrijwel alle dialectverhandelingen de aanwezigheid van één vaste
klankwaarde voor de zwakbeklemde vocaal wordt gesuggereerd. Wie niet beter
wist, zou hieruit zelfs moeten concluderen, dat deze ə over geheel ons taalgebied
dezelfde klankwaarde heeft. In werkelijkheid v e r b e r g t deze ə een hele scala van
klanken. Uit eigen ervaring weet ik, dat de palatale articulatie van de ə in
Noord-Holland, met name ten platten lande, zéér verspreid is. Vgl. ook Boekenoogen,
blz. XXXVI, die tevens de aandacht
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vestigt op zeventiende-eeuwse rijmen als tobbetjes/walvis. Zie ook Nauta, Bredero
§ 26 γ. Dat het i-achtige timbre in Zuid-Holland niet onbekend geweest is, bewijzen
onze schrijfwijzen ten duidelijkste. Slechts in drie van de twaalf gevallen vindt men
een e geschreven, maar nooit een u, die de meesten van ons toch rationeel zou
1)
lijken .
Het woord voring < voorn kan van belang zijn voor de beoordeling van Afrikaanse
vormen als doring (doorn), horing (hoorn), koring (koren), die pas uitvoerig zijn
besproken door D.B. Bosman in N.T. XXXI, blz. 58-70.
Bosman zou wel geneigd zijn te ‘betoog dat ook hierdie “Afrikaanse” ontwikkeling
op fonetiese gebied sy oorsprong vind in Nederland’ (blz. 64), als hij maar meer
voorbeelden uit de Nederlandse dialecten ter beschikking had. Het komt mij voor,
dat hij voring als karakteristiek voorbeeld (bovendien in Zuid-Holland gelocaliseerd)
goed zal kunnen gebruiken. Het is daarbij van weinig belang, dat dit woord toevallig
n i e t in het Afrikaans is overgenomen. Er zijn nog wel meer gevallen van -ing in
het Nederlands, waar het in het Afrik. ontbreekt. Zo kan men b.v. een vorm vulling
voor ‘veulen’ constateren in een strook ter weerszijden van de Utrechts-Gelderse
grens (meer in 't bijzonder omvattende de plaatsen: Ermelo, Nijkerk, Stoutenburg,
Barneveld, Doorn, Leersum, Renswoude, Venendaal, Ede).
Mag er dus m.i. wel direct verband tussen het Haagse voring en het Afrik.
koring-type worden aangenomen, anderzijds heeft Bosman volkomen gelijk, als hij
van het door Viljoen gelegde verband met de ontwikkeling hand > hangt enz. niets
wil weten (N.T. XXXI, blz. 58).
Het is jammer, dat ons lijstje voor verdere conclusies aangaande de velarisering
2)
van n weinig houvast geeft . Bij

1)
2)

Dat kan trouwens mede een gevolg zijn van het feit, dat de u vanouds geslotener is geweest
dan tegenwoordig.
Buiten dit verband valt mangele (amandelen), dat trouwens algemeen-Hollands is, en
Schevenings strang (vgl. wvla. strange).
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venster < vengster zal de volgorde wel omgekeerd moeten worden. Ook Huygens
heeft immers dial. veingster (Te W. 172). Maar wat zegt ons dit ene, bovendien
1)
niet-Germaanse, woord omtrent een verschijnsel , dat (indien men Huygens mag
geloven) het oorspronkelijke Haags evenzeer zou hebben gekenmerkt als het
Amsterdams (der kluchten). Het is wel zeker, dat de achttiende-eeuwse Haagse
schooljeugd zich niet (meer) algemeen aan deze uitspraak bezondigde, anders zou
onze schoolmeester er stellig zijn pijlen op gericht hebben. Zelfs in een ouderwets
2)
Zuidhollands dialect als het Katwijks is er trouwens niets meer van over! Het is
dunkt mij gewenst om voor Zuid-Holland een ‘signalement met verzoek tot
inhechtenisneming’ van het hand > hangt-verschijnsel uit te vaardigen. Wordt het
ons niet spoedig ‘dood of levend’ getoond, dan kan men het er m.i. wel voor houden,
dat Huygens met zijn -ng-schrijfwijzen slechts de mode der Amsterdamse kluchten
3)
gevolgd heeft .

Vormleer
1. De schoolmeester signaleert heit voor ‘heeft’. Zie ook Te W. 176 en Kern 102:
‘heit bij Huygens en |hεit|, |hait|, |hεt| in onze Zuidhollandse tongvallen.
Westerbaen's bespotting van de Delftenaars om hun heit was dus wat
eigenaardig’. Heit is naar mijn ervaring een goed shibboleth voor kluchten van
Zuidhollandse herkomst (in zuiver Noordhollandse heb ik het nimmer
aangetroffen).
2. De typisch Hollandse vorm sting voor ‘stond’ is wellicht de vroegst in de
litteratuur vermelde. De school had dus reeds in de achttiende eeuw de strijd
ermee aangebonden.
3. Most, mosti, mot, motti, motten. Kern 104: ‘Huygens passim moste, most Rb.
72, 10; 73, 2, maar in 't presens altijd oe.

1)
2)
3)

Men houde ook in het oog, dat de bekende klucht-velarisering anders vrijwel uitsluitend plaats
heeft na d o n k e r e vocalen.
Vgl. Overdiep in Onze Taaltuin, III, blz. 212. Overdiep zal zich, na het bovenstaande, hoop
ik met dit ‘niets’ kunnen verenigen.
Men vraagt zich ook af, hoe vormen als taetges en haetges bij Huygens (Te W. 173) zijn te
rijmen met de gutturalisering der andere nd-woorden.
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Tegenwoordig zijn ook |mot|, |motə| in Holland en Zeeland algemeen, maar
voor ons gevoel platter dan |most| (|mos|)’. Zie ook Te W. 164.
4. Zel, sellen (Te W. 178, Kern 91).
Naar uit Heeroma's kaartje nr 22 blijkt, was de sel-vorm in de middeleeuwen
gebruikelijk in Holland en Utrecht (n i e t in Zeeland). Op grond van het
‘bedroevend onvolledige’ materiaal was het H. niet mogelijk een kaartje van
de huidige geographische verspreiding te ontwerpen. ‘Ook in andere plaatsen
dan de bekende relictgebieden komt zel nog voor, zowel in Zuid-Holland als
in Utrecht, maar het is mij niet gelukt een duidelijk beeld van de verdringing te
krijgen. Misschien is het met zel gegaan als met mit, dat de verdringing
hoofdzakelijk van de schrijftaal uit heeft plaatsgevonden’ (Heeroma, blz. 111
v). Ten aanzien van de zuidgrens had H. wel even gewag mogen maken van
Kern's preciserende mededeling: ‘Tegenwoordig is op de eilanden 't Haringvliet
e

de grens tussen zel, zellə (Opprel) en za l, zullə (v. Weel)’ (Kern 91). Deze
grens komt trouwens vrij aardig overeen met de scheidslijn die Heeroma voor
de middeleeuwen heeft getrokken. Het zou nuttig geweest zijn dit te constateren,
daar H. wat al te veel neigt tot de veronderstelling van grote verschuivingen
der dialectgrenzen in een betrekkelijk kort tijdsverloop.
Met H.'s hypothese, dat de verdringing hoofdzakelijk van de schrijftaal uit heeft
plaatsgevonden, kan ik mij geheel verenigen. Dat zal en zullen in de achttiende
eeuw in Holland nog geen burgermanstaal was, blijkt aardig uit de klucht van
‘De Schoenmaaker Poëet van den Amsterdammer L. van Ollefen (1785). Als
de schoenmaker in beschonken toestand midden onder zijn werk aan 't rijmen
is geslagen en ‘op een deftigen toon’ begint te spreken, roept zijn vrouw uit:
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‘O Heer! ik hoor 't al aan je spraak,
Daar 's weêr een rymding in de maak’.
‘Dan is het niet, als, zal en zullen,
Daar je alle menschen meê komt krullen:
Je spreekt niet of het is een preek’.

5. Komme
Volgens Kern 91 bezigen de meisjes Huygens ‘de aangeleerde vorm kome
naast komme(n)’. ‘Tans bestaan in Holland en Zeeland in natuurlike taal alleen
vormen met ŏ’. Onze schoolmeester verwierp het autochthoon-Hollandse
komme en propageerde reeds kome(n), een vorm, die naar mijn mening toch
niet meer als ‘onnatuurlijk’ mag wordenbeschouwd.
6. De volgende p r o n o m i n a komen in ons lijstje voor:
eerste pers. sing.: zeik (zeide ik), men Heer (myn Heer);
tweede pers. sing.: je bent (gy zyt), jou (uw);
derde pers. sing.: se (zy), zeize (zeide zy), hasse (had zy), luktet (gelukt het?)
eerste pers. pl.: we (wy), haddeme (hadden wy), wuili (wy lieden);
tweede pers. pl.: jylui (gy lieden), joului (uw lieden);
derde pers. pl.: zullie (zylieden).
Het enclitische pronomen van de derde pers. ml. luidde in Den Haag ie (hier
geschreven i), zoals te verwachten, vgl.: atti, beetti, eetti, erfti, gaati, loopti,
mosti, motti, neemti, putti, rysti, sokti, trekti, weetti, zeidi.
Met dientie (diend hy) en vulti (vuld hy) moeten - ondanks de d der ‘verbetering’
- toch wel praesens-vormen bedoeld zijn. Opvallend is haddi ‘had hij’. Het is
ten minste in strijd met de mij uit (Noord-)Holland bekende sandhi-regels; men
zou hatti verwachten.
7. M e e r v o u d v a n s u b s t a n t i e v e n
De vorm bruis (bruid heeft volgens het grote Wb. ‘zelden -s’) vermag ik niet te
localiseren: blijkbaar is hij wel in Zuiden Noord-Holland bekend geweest.
Voornamelijk Zuid-
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hollands zal echter wel de vorm lubbes ‘lobbens’ zijn. Het type met dubbel
1)
meervoud als b.v. meides , mandes enz. is mij tenminste alleen uit Zuid-Holland
bekend.
8. T e l w o o r d e n
Cardinalia: zeuve naast seuve (vgl. echter zevendalf), seuventien, feertig, fyftig,
seuventig, taggentig, duzend.
Ordinalia zijn, soms in oudere vorm, bewaard in: derdalf, vierdalf, vyfstalf,
zestalf, zevendalf, agtalf, negendalf, tiendalf, elfstalf, twaalfstalf, dertiendalf,
twintigstalf.
9. Het praefix ge- ontbreekt in: lik (gelyk) naast gelik, likkend (gelykend), likkenen
(gelykenen), luk (geluk), luktet (gelukt het), maklik (gemaklyk) naast gemaklik.
Bij Huygėns vindt men: lach (gelag), lick, lijcken, loof ik, looffelijck, mackelick,
beuren (Te W. 177).
10. D i m i n u t i v a
Het enige verkleinwoord, dat we in onze tekst aantreffen, is een te verwachten
uilevelletje. Merkwaardiger echter is de ‘verbetering’ ulefeltje met -tje zònder
tussenvocaal. Wat moet men van deze -tje-uitgang na korte syllabe denken?
Daar de ‘platte’ vorm hier niet deze merkwaardige (eigenlijk Noordhollandse)
uitgang heeft, durf ik er geen conclusies uit te trekken. Zijn de ‘platte’ vorm en
de ‘verbetering’ hier wellicht verwisseld (zoals waarschijnlijk ook met venster
> vengster is geschied)?

Vreemde woorden
Van de door Te W. bij Huygens opgetekende vreemde woorden (Te W. 180) trof ik
2)
hier ter vergelijking alleen aan: avekaat (Huygens advecaet), dikketon (H. ducketon )
en sikkertaris (H. sekertaris). Onze schoolmeester moet echter het oor goed te
luisteren hebben gelegd bij het optekenen der volgende barbarismen:

1)
2)

Onze schoolmeester geeft echter meide.
Dr A. Beets vestigde mijn aandacht op de woordspeling dicketon (zwangere buik) met ducaton
in Huygens' Korenbloemen 1672. II. 169.
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Affrekaan

kammenet

mammesel

allemenak

kammenier

mosjeu

Ammerekaan

kammezool

parredys

applekoos

kappetaal

peseel

argetek

kappetein

predikasie

Armejaansch

kappraal

prokkereur

Azejaan

karmenade

repprasie

clesteere

karnari

riggementen

dezyn

kastrol

rigglement

dekaat

kattekesasie

rikkest

dommedaris

kattekismus

Satem

frikkeseere

kattekezeeren

scherjant

gardekoor

kiskedisen

sinkeneurig

gerippereerd

klaversimbel

sittroen

grannedier

kneel

siurrezyn

griffermeerd

knyn (zie Te W. 171)

spersies

harrenis

kokkebyn

spikkelaasie

ikkepasie

komsla

stollesteur

jallezy

korstanjes

sukkelaad

jannever

losiment

2)

3)

1)

4)

5)

Woordgebruik
Vele woorden dragen een Hollands, meer in 't bijzonder Zuidhollands cachet:
An voor ‘aan’. Blijkens Heeroma blz. 26 (zie ook kaart 9) is Holland in de
middeleeuwen ‘nog een onaangetast an-gebied’. Zie ook Kern 111.
Bokkem (bokking): algemeen Hollands.
de

Brus (stuursch). Het grote Wb. stelt aarzelend de vraag, of het 17 eeuwse brusk
wellicht de Fries-Noordholl. gedaante is - met u voor ŏ en sk voor sch - van brosch,
broosch, maar vindt het bevreemdend ‘dat die gewestelijke vorm thans

2)
4)
3)
1)
5)

Kastrol was dus toen een volkswoord. Met te meer recht kan men het Afrik. kastrol dus als
een overgeërfd woord beschouwen. (Boshoff, Volk en Taal van Suid-Afrika, blz. 145).
De betekenis ‘inhalig’ niet in het grote Wb.
Zie het grote Wb. onder kadiezen.
Moet uit het oudere granadier zijn ontstaan, men zou anders grinnedier verwachten.
Deze vorm met d < t representeert de oudere, aan het Spaans ontleende vorm, vgl. laai, slaai.
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in Noord-Holland en Friesland onbekend schijnt’. Nu het woord zich zelfs in
Zuid-Holland nog lang gehandhaafd blijkt te hebben, lijkt mij het bezwaar tegen het
autochthone karakter niet zo groot meer.
Gare (gaarn). Indien gare hier ‘libenter’ [en niet ‘Garn’] betekent, mag men daarin
een bevestiging vinden van Kern's veronderstelling (Tschr. XLVIII, blz. 90), dat gare
Hollands is geweest. De lijn zou dus zijn doorgetrokken van W.v. Hildegaersberch
via de meisjes Huygens naar de achttiende eeuw.
Karremelk (kaarnmelk): algemeen Hollands.
Croote (carooten of bietwortels). In Noord-Holland behoort kroten vermoedelijk
niet tot de volkstaal (Boekenoogen vermeldt het niet); in Zuid-Holland is het echter
algemeen in gebruik. Zie ook Heeroma 131.
Rotteval (rottenval). De o is algemeen Hollands. Het is trouwens karakteristiek,
dat ook de ‘verbetering’ zich beperkt tot de n: rot werd toen dus nog als de
beschaafde vorm beschouwd (wat hij nu m.i. niet meer is).
Mart (markt), marten (te markt gaan): algemeen Hollands (zie Te W. 175).
Pampier (papier) wordt ook bij Huygens en zijn zusters aangetroffen (Te W. 172,
Kern 98), in Noord-Nederland thans nog zeer gebruikelijke volksvorm.
Vlooi (vloo): in Holland algemeen in zwang.
Koejevlys, vlys, vlyshouwer. Uit Heeroma's ‘vleesch’-kaartje (nr 22) en zijn
mededelingen op blz. 38 en 112 mag men opmaken dat vleisch vanouds de echte
Hollandse vorm geweest is. Ik meen zelfs te mogen veronderstellen, dat vleis de
algemene vorm voor Noord-Nederland boven de rivieren is geweest.
De verwantschapsnamen mem (moeder), taat (vader), meu (moei) noom (oom)
vormen een merkwaardig viertal, ‘bien étonnés de se trouver ... à la Haye’.
Taat en mem vormen dunkt me veelal een ‘stel’ en men mag veronderstellen, dat
beider verbreidingsgebied in Holland enige gelijkenis gehad heeft. Wanneer het
grote Wb. consta-
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teert, dat mem ‘o.a. in N.-H. en ook in Vl. nog bekend’ is, dan is dat echter evenmin
volledig als de constatering bij taat: ‘in N.-Holl. en op verschillende daarbij
behoorende eilanden’. We zien hier het niet ongewone verschijnsel, dat woorden
als Noordhollands worden gelocaliseerd, omdat we omtrent de Zuidhollandse
dialecten minder goed worden ingelicht. Mede daardoor meent men wel eens ten
onrechte, dat ‘het’ Zuidhollands nader verwant is met de ‘algemeen beschaafde
taal’ dan ‘het’ Noordhollands. Muller heeft er trouwens reeds de aandacht op
gevestigd, dat ‘teita pro: vader et memma pro: moeder’ vermoedelijk ook oud-Utrechts
zijn geweest (Tschr. XLVIII, blz. 218).
Dat taat en mem wel degelijk ook tot de Zuidhollandse volkstaal hebben behoord,
blijkt o.a. uit V.d. Sch. tot de W., I, blz. 258, waar taaet en mem worden opgegeven
voor Noordwijk aan Zee.
Bekend is, dat onder de vele mogelijkheden van herkomst van het Afrikaanse ta,
tata ook de Hollandse import is overwogen (Boshoff, Volk en Taal van Suid-Afrika,
blz. 240).
Meu is ongetwijfeld Zuidhollands (tegenover Noordhollands peet?), vgl. V.d. Sch.
tot de W., I, blz. 254: meuies (gen. van meui), opgegeven voor Bodegraven en
Zwammerdam.
Noom vindt men ook bij Westerbaen (Ock. 50): ‘Van syn Noom of van syn
Meute-Maertje’ (Wb. s.v. moei),
Met memmaatje (moedertje) weet ik niets aan te vangen. Compromis-vorm?
Ten slotte vermeld ik nog enige woorden, waarvoor een tot dusver onbekende
betekenis wordt opgegeven, of waarvan het gebruik blijkbaar enigszins afwijkt.
Ampel (breedvoerig). Moet men hieruit opmaken, dat ampel in Den Haag een
‘volkswoord’ was? Het doet mij zonderling aan, het woord in dit gezelschap
opgenomen te zien.
Amper (naulyks). Voor mijn gevoel kan dit woord zonder bezwaar in deftige zowel
als in gemeenzame taal gebruikt worden en ik verwonder mij dus enigszins, dat het
hier tot
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de ‘gemeene Straattaal en slechte Woorden’ gerekend wordt. Was het wellicht een
veel gebruikt stopwoordje? Merkwaardig genoeg vond ook de schrijver van het
Schevenings verhaal in V.d. Sch. tot de W., I het op blz. 256 nodig om het, alom
bekende, amper met ‘ter nauwernood’ te glosseren.
Appeldeprol (appelmelk). Het grote Wb. geeft ‘appelen gebraden met in karnemelk
geweekt brood’.
Avelluinig (ongehavend). Het spreekt vanzelf, dat ongehavend hier nog in de
oude betekenis van ‘niet geordend, ordeloos, morsig’ is gebruikt. Deze betekenis
past beter op de in het grote Wb. aangehaalde woorden van Westerbaen (Ged. 2,
562):
Soud ghy, verwonnen door haer aeveluynigheyd,
De stad verlaeten en uw op het land begeven?

I

dan de zin van ‘haveloos, schaverottig’ die Wb. II opgeeft. Het woord schaverottig,
waarvan hier de mij onbekende betekenis blijkbaar als bekend wordt verondersteld,
vond ik niet vermeld in Dl XIV van het Wb.
Biervoeter (biervoerder) is wellicht een scheldwoord der Haagse straatjeugd
geweest.
Fikkelen (ontfutselen). In deze betekenis niet in het grote Wb.
Foeselen (wegsteken). In het Wb. s.v. foezelen alleen de betekenissen ‘visschen’,
‘jongensspel, het voortslaan van geldstukken met een riem of touw naar zeker doel’.
De oorspronkelijke vorm zal vermoedelijk toch wel foetselen geluid hebben. Voor
de bet. vgl. ofri. fusken, futsken, ‘schnellen, forttreiben, mit Vehemenz werfen’. Vgl.
ook Hd. futsch (weg) en het veel gebruikte schertsende futschi, futschi.
Krentenkakker (lafhertige). In deze betekenis niet in Wb.
Kulleke (bedriegen). Wb. alleen ‘oprispen, kokhalzen en derg.’ Moet men
betekenisoverdracht van kullen aannemen? Of hoort het woord bij kulk ‘kurk’ met
dezelfde betekenisontwikkeling als ‘flessentrekker’? Of heeft men hier een
compositum met likken? Men zou daarvoor moeten weten welk soort van ‘bedriegen’
bedoeld is.
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Plaam (vlak). Van het a d j e c t i e f plaan kent het grote Wb. geen bijvorm plaam,
wel van het bijwoord plaan (in de betekenis ‘op klare, duidelijke wijze’. De m-vorm
daarvoor was echter tot dusver alleen uit N.-Holland bekend.
Sprok (gierigaard). In het grote Wb. alleen de betekenissen: ‘droge of dorre tak’
en ‘brok, stuk’.
In het bovenstaande is aangenomen, dat we ons woordenboekje inderdaad, zoals
de titel zegt, als ‘Haags’ mogen beschouwen. Het zou van belang zijn, te weten wie
J.A.v.H. geweest is, uit welk milieu hij afkomstig was en aan wat voor soort van
school hij onderwijs heeft gegeven. Mevrouw A.M. Gispen-Nijkamp heeft op mijn
verzoek een zeer uitgebreid systematisch onderzoek op touw gezet om iets omtrent
1).
den schrijver te weten te komen, tot dusver helaas zonder positief resultaat
Het onderzoek door het Haagse gemeente-archief en de Kon. Bibliotheek had
reeds opgeleverd, dat Johannes Mensert het boekje omstreeks 1780 moet hebben
2)
uitgegeven . Daar de lijst biijkens de voorrede ‘voor eene halve Eeuw’ is opgesteld
(kan het ook wat eerder geweest zijn?), zou het origineel dus omstreeks 1730
ontstaan moeten zijn.
Welke scholen wilde J.A.v.H. (resp. zijn uitgever) met dit boekje bereiken? Ik
geloof, dat men eerder aan de scholen der welgestelden dan aan die der armen zal
moeten denken. Op armenscholen behoefde men geen mamma of pappa te
bestrijden en ook zal daar de (halve) kennis van Franse woorden wel niet zo geweest
zijn als het boekje bij de leerlingen veronderstelt; een deel der woorden ligt geheel
buiten de sfeer van den kleinen man.
Met enig recht zal men hiertegen kunnen aanvoeren, dat omgekeerd woorden
als taat en mem op de scholen der welge-

1).
2)

Ik breng hier oprechte dank aan mevr. Gispen voor al haar moeite en hoop, dat het later toch
nog mag gelukken, iets omtrent den schrijver van dit merkwaardige boekje te ontdekken.
Met dit jaartal staat het ook in de catalogus vermeld.
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stelden vermoedelijk niet bestreden behoefden te worden. Maar de schoolmeester
zal het er met opzet wat dik opgelegd hebben. Men kan dunkt mij een zeker gevoel
voor humor bij dezen paedagoog veronderstellen. Was de hilariteit der leerlingen
eenmaal gewekt met woorden als dommedaris, ikkepasie, sting, taat, mem, dan
konden de andere ‘fouten’, die de schrijver bestrijden wilde, met te meer succes in
de spot worden betrokken.
Zolang het tegendeel niet blijkt, zal men dus mogen veronderstellen, dat J.A.v.H.
een (geboren) Hagenaar, in elk geval een goed kenner van het Haags geweest is.
Boven is immers herhaaldelijk gebleken, dat de door hem gesignaleerde taal
enerzijds heel goed ‘past’ op het Haags der zeventiende eeuw en anderzijds op
dat, wat ons van de tegenwoordige Zuidhollandse dialecten bekend is. Iemand, die
zo goed georiënteerd blijkt te zijn, moet zelf wel uit de streek afkomstig zijn geweest.
Naar aanleiding van zijn ‘correctie’ der y-uit-spraak werd boven al
veronderstellenderwijze gevraagd, of hij zelf wellicht schuldig staat aan een uitspraak,
die hij bij zijn leerlingen wil corrigeren. Overtuigender is echter de hypercorrecte
vorm scherseneel (voor schorseneel, vgl. spa. escorzonera), die hij wil voorschrijven.
Het is duidelijk, dat deze hypercorrectheid zijn ontstaan heeft te danken aan het
verzet tegen inheemse vormen als gorst, korsmis, pors, vors. Alleen iemand die zelf
van jongsaf dergelijke vormen in zijn taalbewustzijn met zich omdroeg, was in staat,
een vorm scherseneel uit het luchtledig te grijpen (nergens elders vind ik gewag
van deze vorm).
Het boekje is echter geen moderne dialectologische verhandeling maar een
strijdschrift voor zuiverheid van uitspraak en het moet als zodanig gemeten worden
naar de maatstaf dier dagen. Dat het ijveren voor taalzuiverheid ook het propageren
van purismen omvat, spreekt vanzelf; men vgl.: admiraal of vlootvoogd, advocaet
of voorspraak, doctor of arts, gerepareerd of hersteld, nieuwstyding of courant enz.
Dat de schoolmeester soms (naar onze mening) te veel ‘naar
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de letter’ wil spreken, blijkt uit verbeteringen als heus > heusch, mus > musch, vals
> valsch. In mense > menschen, paasse > paasschen zal hij vermoedelijk alleen
ten aanzien van de n enig succes gehad hebben. Geheel in dezelfde lijn liggen
correcties als gemaklik > gemaklyk, ysslik > ysselyk; men kan zich thans moeilijk
enig resultaat van een dergelijke ei-propaganda voorstellen. Dat onze schoolmeester
1)
ook de n in jongens duidelijk wil laten horen, zal niemand verwonderen .
Een verbetering Zaterdag > Zaturdag zegt natuurlijk niets voor de uitspraak.
Andere verbeteringen als savens > 's avonds, slaai > salade, uilskuke > uilskieken
zal ieder modern lezer op hun juiste waarde weten te schatten. De verbetering
rozynen > razynen zal op spellingvoorkeur berusten. De echte
schooljongensuitspraak zal wel rezyne geweest zijn (vgl. dezyn).
De verbetering tuin > thuin is vreemd. Veronderstelt men een verkeerde lezing
voor tuis > thuis dan zou die geheel vallen in de lijn van tee > thee. Op grond van
het geschreven beeld zal de schoolmeester misschien een h hebben gesproken (of
zich verbeeld hebben, dat hij het deed).
Ook uit de verbetering pous > paus zal men wel geen andere conclusie kunnen
trekken dan dat het woord, evenals tegenwoordig, met ou werd uitgesproken.
Toch kan men onzen schoolmeester enig ‘oor’ voor levende taalkundige
verschijnselen niet ontzeggen. Zo is de uitspraak feertig en fyftig (analogie naar
sestig, seventig) zeer wel denkbaar. Ook de s van seuventig heeft hij goed gehoord
(wat hem hoog mag worden aangerekend, omdat thans velen de stemloosheid nog
niet horen, al zijn ze erop attent gemaakt). Seuve, seuventien, sellen zal men voor
sandhi-vormen moeten houden. Men denke hierbij ook aan het op zo wonderlijke
wijze geabstraheerde dalf en stalf (in derdalf, vyfstalf enz.).
Dat het dialect-materiaal uit Huygens' gedichten en dat uit

1)

Ik heb trouwens die n ook thans nog wel gehoord, ook uit de mond van personen, wier taal
men niet bepaald onnatuurlijk kon noemen.
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ons boekje elkaar op gelukkige wijze aanvullen, is den lezer reeds gebleken. Te W.
heeft het door Huygens gebruikte dialect wel-is-waar ‘Delflands’ genoemd. Maar
de qualificatie ‘Haags’ zou beter geweest zijn. Zie ‘TVrouwe-lof, boertighe
1)
verantwoordinghe ande jeught van Tsgravenhaegen’ . Zie ook Voorhout vs. 561-608,
waar de dialectsprekende personen toch bezwaarlijk allen als ‘Delflanders’
beschouwd kunnen worden. Men bedenke hierbij, dat het zeventiende-eeuwse Den
Haag in grootte en zielental ongeveer overeenkwam met tegenwoordige plaatsen
2)
als Doetinchem of Assen . In een provincie-stadje van zodanige grootte pleegt de
taal der autochthone bewoners meestal niet zo sterk af te wijken van het dialect van
het aangrenzende platteland. Ook houde men in het oog, dat Den Haag nooit
ommuurd is geweest en het eigenlijk ook nimmer tot ‘stad’ heeft gebracht. Er is dus
alle reden om aan te nemen, dat de bewoners van Den Haag, vooral de lagere
standen, nog lang een duidelijk ‘provinciaal’ [Zuidhollands] dialect hebben gesproken.
Wat de taaltoestanden der zeventiende eeuw betreft, zou men Den Haag wellicht
het best met Apeldoorn kunnen vergelijken, maar dan liefst met een Apeldoorn van
voor vijftig jaar (deze zomer heeft A. ook al de 70.000 bereikt). Een Apeldoornse
dichter uit de negentiende eeuw, die zich - in navolging van Huygens' Voorhout aan een ‘Loolaan’ zou gewaagd hebben, zou zijn vrijers en vrijsters vermoedelijk
ook wel Apeldoorns plat (dat principieel niet van het Oostveluws plat afwijkt) in de
mond gelegd hebben: zelfs thans is het, ondanks de groei van Apeldoorn, nog niet
zo heel moeilijk een goed plat-sprekenden Apeldoorner te vinden.

1)
2)

Uitg. Worp, I, blz. 171.
Ramaer berekent het zielental van Den Haag op 5.500 (in het jaar 1514), op 7.500 (in 1564)
en op 16.600 (in 1632). Vgl. Ramaer, De middelpunten van bewoning in Nederland voorheen
de

en thans (Tijdschr. A.G. 2 S., Dl 38 (1921), blz. 33). Voor een juiste beoordeling der
taaltoestanden is de volgende opmerking van belang: ‘Daarbij is met het oog op de algeheele
wijziging, die de bevolking van Holland sedert omstreeks 1578 heeft ondergaan, aangenomen,
dat de toeneming van 1578 tot 1632 viermaal zoo snel als die van 1514 tot 1578 heeft plaats
gehad.’
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Dat de taal van Den Haag nog zo lang zijn ‘provinciaal’ cachet heeft gehandhaafd
(zoals uit ons woordenboekje blijkt), hangt m.i. samen met de betrekkelijk
1)
g e l e i d e l i j k e groei van de stad . Eerst in de tweede helft van de negentiende
eeuw komt er een versnelling in de groei en een daarmee gepaard gaande
bouleversering der taal, die maakt, dat het m o d e r n e Haags niet meer ‘past’ op
dat van de zeventiende of achttiende eeuw.
Merkwaardig is het, te zien, hoe ver de Haagse volksuitspraak, zoals J.A.v.H. die
beschrijft, afstaat van dat, wat men tegenwoordig ‘A.B.’ pleegt te noemen. Met enige
verbazing ziet men ook, dat het voor de ‘Eerste Schoolmeesteren en
School-meesteressen’ nodig was, om ‘hun zelven .... de gemeene Straattaal en
slechte Woorden te ontwennen’. Hierbij zal men moeten bedenken, dat de afstand
tussen gesproken en geschreven taal vroeger groter moet zijn geweest dan thans
en dat de schoolmeesterswensen van toen v o o r e e n g r o o t d e e l t h a n s
2)
z i j n v e r v u l d . Naar mijn mening zijn dus gesproken en geschreven taal naar
elkaar toe gegroeid.
Mijn opvattingen komen niet overeen met de vrij algemeen gehuldigde theorie
van het ‘Algemeen Beschaafd’. Volgens velen immers gaat het ‘A.B.’ zijn eigen weg.
Pogingen, om de groei ervan in andere richting te leiden of op andere wijze in te
grijpen, schijnen bij voorbaat tot mislukking gedoemd: het autonome ‘A.B.’ gaat
‘saevis tranquillus in undis’ voort en men zal - aldus de moraal - verstandig doen,
hoe eer hoe beter in zijn kielzog mee te varen.
Vraagt men nu echter, wat het ‘A.B.’ is en in 't bijzonder:

1)

2)

Ramaer kwam tot de volgende schattingen (de jaren, waarvoor de schattingen gelden, zijn
tussen haakjes geplaatst): 1.300 (1400), 5.500 (1514), 9.300 (1564), 16.600 (1632), 38.900
(1732), 38.400 (1795), 58.000 (1840), 102.000 (1880), 309.600 (1920). Zie Ramaer t.a.p. blz.
181 en 209. Interessant is de stilstand van 1732-1795: juist de periode, waarvan ons
woordenboekje de taal weergeeft.
Een deel is ook niet vervuld (zo o.a. n i e t : heus > heusch, uilskuke > uilskieken enz.), maar
het getuigt van eenzijdigheid, wanneer men daaruit de regel afleidt, dat schoolse invloed
normaliter niet voorkomt (waaruit dan veelal de p a e d a g o g i s c h e les getrokken wordt,
dat hij ook niet b e h o o r t voor te komen).
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hoe het zich heeft gevormd, dan komt men tot de ontdekking, dat de Nederlandse
taalwetenschap tot dusver nog weinig tijd heeft gevonden voor een gedetailleerd
onderzoek van dit probleem. De zwakke plek van deze theorie is m.i. dan ook het
gebrek aan historische fundering. Wel hebben de waarnemingen der laatste vijftig
jaar een graad van verfijning en nauwkeurigheid bereikt als nooit tevoren, maar zij
betreffen grotendeels een geproclameerd ‘A.B.’ als min of meer vaste grootheid.
Natuurlijk kent iedereen zijn historische grammatica voldoende om te weten, dat de
taal verandert en ook dit ‘A.B.’ zal dus wel eens veranderen, maar velen kunnen
zich toch moeilijk onttrekken aan het gevoel, dat hèt ‘A.B.’ door zijn ‘algemeen’
karakter iets bestendigs èn massaals heeft gekregen, tegelijk ook iets van een
machtige stroom die alles onherroepelijk met zich meesleurt. Het ‘A.B.’ schijnt
hierdoor een soort fatum te worden, waaraan niemand zich kan onttrekken.
Misschien moet men het mede hieraan toeschrijven, dat de aanhangers der
‘A.B.’-theorie wel eens neigen tot een zekere ‘vanzelfsprekendheid’ in hun betogen.
Niet vreemd daaraan zal trouwens ook zijn hun sterke zin voor realiteit: ik hoor wat
ik hoor en ik zie wat ik zie, en daarmee basta. Aan latente onder- (of boven-)
stromingen wordt niet altijd de nodige aandacht besteed.
Toch is het woord (ook zelfs het schriftbeeld!) een cumulatieplaats van ideeën en
ideeën-associaties; deze associaties hebben alle een eigen voorgeschiedenis, die
somtijds bekend is, maar die in andere gevallen eigenlijk meer aangevoeld dan
beredeneerd kan worden. In die ‘geladenheid’ van het woord hebben we een der
oorzaken te zien van stilistische nuanceringen.
Ook de klank is ‘geladen’ met associaties. De begrippen ‘beschaafde of
1)
onbeschaafde uitspraak’ worden er geheel door b e h e e r s t . Het gevolg hiervan
2)
is, dat deze termen voor wetenschappelijk gebruik zeer ondoelmatig zijn.

1)
2)

Jb.-rede, blz. 4.
Dit valt reeds op te maken uit de frequentie der beide woorden. De term ‘onbeschaafd’ is heel
wat schaarser in de vak-litteratuur dan ‘beschaafd’. Daaraan zullen gevoelsoverwegingen
niet vreemd zijn. Maar als men met de eerste term zo terughoudend is, verliest het woord
‘beschaafd’ alle objectieve waarde.
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Tot overmaat van ramp heeft men het begrip ‘algemeen’ nog aan ‘beschaafd’
vastgekoppeld en daardoor aan het ‘A.B.’ dat massale voorkomen gegeven, dat in
werkelijkheid grotendeels façade is. Op deze wijze bond men zich ook bij voorbaat
min of meer aan deze ene simplistische g e o g r a p h i s c h e voorstelling: een
bepaalde provincie krijgt (door een complex van oorzaken) de suprematie, het dialect
van deze provincie wordt daardoor primus inter pares, dientengevolge aanvaarden
de andere provincies langzamerhand dit dialect. Met deze visie op de taalontwikkeling
(die wij aan de moderne dialectgeographie te danken hebben) kan men wel-is-waar
verschillende isoglossen-structuren in ons vaderland tamelijk bevredigend verklaren,
maar het is mijn overtuiging, dat ze onmogelijk toepasselijk verklaard kan worden
op de taal der beschaafden.
1)
In de eerste plaats is ‘beschaafd’ n i e t algemeen . Wie oren heeft, om te horen,
die hore! Men mag de taal der beschaafden dan ook geen primus inter p a r e s
noemen. Van gelijkheid met dialecten is geen sprake: in hun oordeel te dien opzichte
stemmen beschaafde èn onbeschaafde overeen. Het ‘Beschaafd’ is, ook volgens
de communis opinio, ‘iets geheel anders’ dan dialect, het wortelt anders en groeit
anders. De onbeschaafde denkt er dan ook niet aan, het Beschaafd, dat hij hoort,
zo maar met huid en haar ‘over te nemen’, maar richt zich in zijn taal liever naar
2)
een, hem nader staande, middelmoot van de bevolking . Hieraan is het toe te
schrijven, dat er van een g e o g r a p h i s c h voortschuiven van een ‘A.B.’ niet
gesproken kan worden. Wel zien we om Amsterdam een bepaald soort Hollands
3)
zich uitbreiden, maar dat is geen ‘A.B.’ doch ‘A.O.’ (Algemeen Onbeschaafd) .
Nergens in ons vaderland zijn dan ook isoglossen aan te wijzen, die een

1)
2)
3)

Jb.-rede, blz. 7.
Zie Expansie, blz. 16 vv., in 't bijzonder blz. 20.
Jb.-rede, blz. 8.
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‘A.B.’ begrenzen. Uit dit alles blijkt, dat ook de voortplanting der beschaafde taal op
andere wijze geschiedt dan de voortplanting van een of ander superieur dialect.
Onder invloed van de bovengenoemde dialectgeographische visie heeft men (en
heb ook ik) ijverig naar de bakermat van ons beschaafd Nederlands gezocht.
1)
Amsterdam, dat bleek mij al spoedig , kan het niet geweest zijn. Daar zich echter
sinds lang de mythe heeft gevormd, dat het beschaafde Nederlands in hoofdzaak
Zuidhollands zou zijn, heb ik met de mogelijkheid van een dergelijke localisering
steeds rekening gehouden.
Doch nu ik weer sinds een drietal jaren in deze provincie gevestigd ben, is mijn
twijfel groter en groter geworden. Ieder, die zijn oor in de Zuidhollandse steden
geregeld te luisteren legt (in tram en trein, in winkels en vergaderingen, op de markt
en op straat), moet tot de conclusie komen, dat het aantal werkelijk beschaafd
sprekende Zuidhollanders de tien procent niet te boven gaat. Men kan toch niet
aannemen, dat alleen deze tien procent de Zuidhollandse taal trouw gebleven zijn!
Het omgekeerde ligt meer voor de hand.
Was het beschaafde Nederlands werkelijk van Zuidhollandse afkomst, dan zou
men met recht mogen verwachten, dat het Haagse aandeel overwoog: ‘Het beleefde
2)
volck komt al uyt den Haegh’ zegt reeds Roemer Visscher en die traditie van
verfijning, keurigheid en correctheid (die ook tot hypercorrectheid leidde) heeft Den
Haag de eeuwen door gehandhaafd. Ligt het dus niet voor de hand om aan te
nemen, dat Den Haag ook op taalkundig gebied ‘toonaangevend’ is geworden?
Er zijn inderdaad gewichtige argumenten, die voor de juistheid dezer
veronderstelling pleiten. Het aantal beschaafd-sprekenden, dat zich in de residentie
heeft opgehoopt is veel groter dan ergens elders (men denke aan het gehele
regerings-

1)
2)

De Amsterdamsche volkstaal voorheen en thans (Med. d.K. Akad. v. Wet. Afd. Letterk. Dl.
77, Serie A, Nr 1).
R. Visscher, Brabbeling 1614, blz. 193.
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1)

apparaat, aan de vele ‘Indische mensen’ , aan het hoge welvaartspeil der gehele
bevolking, dat het gemiddelde van alle andere steden overtreft). Er is hier dus sprake
van krachtige milieu-vorming, die taalkundige expansie ook buiten Den Haag
tengevolge moet hebben. Een typisch voorbeeld van dergelijke taalexpansie is m.i.
de keel-r, die - onder indirecte Franse invloed - in Den Haag burgerrecht heeft
verkregen en die zich van daaruit heeft verspreid en nòg verrassend snel veld wint.
2)
Kenmerkend voor deze in zekeren zin ‘aristocratische’ r is veelal de r-Umlaut.
Woorden als door en voor worden vrijwel met eu uitgesproken. Vaak hoort men in
boer en snoer ook een ü-klank.
Gezien de verspreiding van deze ‘Haagse’ r is het a priori dus niet onmogelijk,
dat sommige door onzen schoolmeester gepropageerde ‘verbeteringen’ eveneens
van Den Haag uit zijn geëxpandeerd.
Laten we dan echter de verschillende verschijnselen de revue passeren, die in
het ‘A.B.’ t e g e n d e a u t o c h t h o n e v o l k s t a a l i n zijn doorgedrongen, dan
zouden we als karakteristieke eigenaardigheid dezer ‘Haagse’ expansies moeten
vaststellen, dat ze veelal verschijnselen der beschaafde uitspraak betreffen, die in
wezen n i e t a u t o c h t h o o n -Haags (evenmin: -Zuidhollands) zijn. In de residentie
pronkt men dus (dat is óók al meer gezegd) met geleende veren. Ten opzichte van
de

1)

2)

Het zogenaamde ‘Indische accent’ wordt door Nederlanders, die nooit in Indië geweest zijn,
toegeeflijk beoordeeld, omdat de associatie ‘Indische straatjongen’ ontbreekt (vgl. Jb.-rede,
blz. 13)
Deze aristocratische r heeft een ordinaire partner, die mij voornamelijk uit Leiden en Rotterdam
bekend is. Bij het voortbrengen van deze klank ontbreekt het eigenlijk kenmerkende van de
r, n.l. het ratelen. In de Auslaut wordt (te Leiden althans) de tongpunt bij de articulatie sterk
teruggetrokken en dan een soort van zeer korte è geproduceerd: hoo-è (= hoor). Na korte
vocaal herinnert het geluid aan een j: zwajt (= zwart). De klank schijnt van stedelijke herkomst
(bij boeren heb ik hem nog niet gehoord) en wekt kleinburgerlijke associaties. Merkwaardig
genoeg heb ik hem bij zeer bejaarde lieden niet aangetroffen. Is het dus ook een nieuw
mode-verschijnsel? De klank zou dan kunnen worden opgevat als een mislukte poging der
kleine burgerij om de ‘gebrouwde’ r na te bootsen. Het zou interessant zijn het veldwinnen
van deze (onbeschaafde) klank na te gaan. Daartoe is op de scholen in Leiden en Rotterdam
(en naar ik meen ook wel in Den Haag en andere Zuidhollandse centra) ruimschoots
gelegenheid.
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taal kan dit thans, dank zij J.A.v.H., ‘met de stukken’ worden aangetoond.
Onmiddellijk rijst nu de belangrijke vraag, waar de Hagenaars die niet-autochthone
taalbestanddelen vandaan hebben gehaald. Dat ze voor een deel een Zuidnederlands
karakter hebben, is duidelijk. Maar het wordt mij wat te machtig, ze nu maar alle
aan ‘expansie’ toe te schrijven (expansie in dien zin, dat ze langs orale weg
geographisch ‘gewandert’ zijn). Nu er over onze Neerlandici een zekere
expansie-moeheid komt, is dunkt me het pad geëffend voor het ware inzicht:
1)
verreweg de meeste ‘verbeteringen’ die onze schoolmeesters hebben
gepropageerd, zijn niet aan een of ander dialect ontleend, maar aan de geschreven
taal. Dat die geschreven taal door de eeuwen heen, ook in het noorden, een sterke
Zuidnederlandse inslag heeft gehad, behoeft, na alles wat J.W. Muller en anderen
daarover hebben geschreven, niet meer te worden aangetoond.
Uit ons woordenboekje blijkt, op welke wijze en met hoeveel succes er aan onze
taal is ‘gewerkt’. Dat het juist Den Haag moest zijn, waar een dergelijk operatief
ingrijpen wordt geconstateerd is van grote betekenis, omdat - i n d i e n er al één
bakermat van beschaafd Nederlands gevonden zou kunnen worden - de kansen
voor de residentie zeker het grootst zouden zijn. Maar als het snoeien nu zelfs aan
het groene hout geschiedt, wat zal dan aan het dorre geschieden?
Dank zij J.A.v.H. weten we thans, dat de beschaafde taal ook in Den Haag voor
een deel kunst-product is. De kolossale voorstelling, die men van het ‘A.B.’ als
massa-verschijnsel heeft gemaakt, heeft tengevolge gehad, dat men vaak door de
bomen het bos (en in 't bijzonder de aanleg ervan) niet meer gezien heeft.
G. KLOEKE.
L e i d e n , September 1937.

1)

Men mag hier de pluralis gebruiken. J.A.v.H. heeft in zijn strijd niet alleen gestaan, nòch ook
was Den Haag de enige stad, waar zo aan de taal gevijld werd. Wel kan men de residentie
als bijzonder representatief beschouwen.
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De scheepsnaam Karbas
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (Dl. VII, kol. 1594) vindt men een
artikel Karbas (karrebas) als ‘de naam van eene soort van sloep welke een groot
schip met zich voert’. Over de etymologie volgt dan een gissing: ‘men is geneigd te
denken hier met eene omzetting van barkas (barrekas) (Dl. II, kol. 1024) te doen te
hebben’. Hoe begrijpelijk en zelfs aannemelijk deze gissing op het eerste gezicht
ook moge schijnen, toch kan zij moeilijk juist zijn: men heeft hier ongetwijfeld met
een geheel ander woord te doen.
De eenige bewijsplaats die het Woordenboek geeft is uit de Voyagie van den
Heere Koenraad van Klenk, Extraordinaris Ambassadeur van haer Ho: Mo: aen
Zyne Zaarsche Majesteyt van Moscovien (blz. 21), welke gezantschapsreis plaats
had in de jaren 1675-'76 en waarvan dit relaas het volgend jaar in 1677 te Amsterdam
verscheen. De aanhaling luidt: ‘Yder boot heeft by zich oock twee of drie en sommige
meer jollen en karrebassen, die achter aan slepen, en met de welken men ...
somtijdts aen lant vaart, terwijl de boot langsamelijck voortraakt’. Wat de plaats van
handeling betreft, bevinden wij ons hier in het Noorden van Rusland, meer
bepaaldelijk in Archangel, vanwaar het gezantschap, mede door de zorgen van den
goeverneur Feodor Polievktovič Naryškin, over de rivieren naar Moskou zou worden
gevoerd. Wat den tijd aangaat, zijn wij hier, gelijk gezegd, in de tweede helft der
zeventiende eeuw. Maar ook nog in onzen tijd kan men het woord in geschriften
over het Noorden van Rusland aantreffen. In de Engelsche vertaling van het boek
van den voormaligen goeverneur van Archangel Alexander Platonovich Engelhardt,
getiteld A Russian Province of the North (translated from the Russian by Henry
Cooke, Westminster 1899), leest men op blz. 192 in het hoofdstuk over Nova Zembla
(Novaia Zemlia): ‘As we were starting
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for Karmacula we met a karbass, or big boat, piled high up with geese, all of which
had been killed by one Samoyede family’. In de New English Dictionary zoekt men
het woord karbass tevergeefs en ook voor het eenige jaren geleden verschenen
supplement op dat monumentale werk had men blijkbaar niet de beschikking over
een bewijsplaats. De gissing ligt nu wel zeer voor de hand, dat het woord dan ook
eigenlijk noch Nederlandsch noch Engelsch is, maar Russisch, al is het dan, zooals
in 't vervolg blijken zal, toch ook weer niet oorspronkelijk Russisch.
De heer A.M. Lovjagin, die de Voyagie van den Heere Koenraad van Klenk in het
Russisch heeft vertaald (als uitgave van de Archeographische Commissie, St.
Petersburg 1900), geeft het woord karrebas van den oorspronkelijken tekst dan ook
1)
weer door Russ. karbas ; en zoo zal omgekeerd in het origineele Russische boek
van A.P. Engelhardt dit woord ongetwijfeld worden aangetroffen, waar de Engelsche
vertaling karbass heeft. Het in het Noorden van Rusland en in Siberië gebruikelijke
woord karbas treft men aan in de beide groote Russische lexica, het voltooide van
Dahl en het in bewerking zijnde der Akademie. De klemtoon valt in het Russische
woord doorgaans op de eerste lettergreep; naast kárbas komt in Siberië ook kárbaz
voor: het verschil tusschen den scherpen en zachten sisklank hoort men in de
verbogen vormen (evenzoo Tungús naast Tungúz voor een Toengoes; mv. Tungúsy
naast Tungúzy); en naast kárbaz hoort men ook karbáz met het accent op de tweede
lettergreep, bepaaldelijk in Transbaikalië, terwijl in het Noord Oosten van Siberië,
aan de rivier de Kolyma, zooals men aanstonds zien zal, het woord kárbas in het
meervoud niet het gewone kárbasy, maar karbás'ja heeft.
Volgens het woordenboek van Dahl (in den derden druk,

1)

Pri každoj lodkě bylo i dva ili tri, inogda i bol'še, čelnokov i karbasov, kotoryje tjanulis' szadi
na buksirě: na nich inogda... vo vremja medlennago podviganija lodki vpered, ězdjat k beregu,
Posol'stvo Kunraada fan-Klenka k tsarjam Aleksěju Michajloviču i Feodoru Aleksěeviču, blz.
306.
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onder toezicht van Baudouin de Courtenay, St. Petersburg 1905), is de kárbas: ‘een
boot van de Witte Zee, gewoonlijk voor 4 tot 10 riemen, met twee sprietzeilen; zij
1)
varen op de rivieren en op zee tot uitoefening van haar bedrijf’ . Men heeft ook
kárbasy van grooter afmeting met een roef of kleine kajuit achter, zoo b.v. de
Cholmogorskij karbas, de karbas van Cholmogory bij Archangel. Het woordenboek
o

van de Akademie (a . 1908) voegt hier nog aan toe, dat de kárbas ‘het noodzakelijke
toebehooren uitmaakt van alle groote vaartuigen, die uit het goevernement Wologda
2)
naar Archangel gaan’ . De eerste definitie zal van toepassing zijn op de karbass in
het boek van Engelhardt; de laatste op de karrebas in de Voyagie van den Heere
de

Koenraad van Klenk. In de 18 eeuw komt volgens het woordenboek der Akademie
ook een vorm karbus voor, waarvan het een tweetal bewijsplaatsen geeft. In Siberië
is de kárbas of kárbaz volgens beide lexica ‘een groote platboomde boot voor
3)
transport’ , terwijl de karbáz van Transbaikalië een ‘parom’ d.i. een praam of pont
is.
Van de dialektwoordenboeken heb ik dat van het dialekt van Archangel door
4)
Podvysockij kunnen raadplegen, alsmede het idioticon van het dialekt van het
5)
Kolymagebied door Bogoraz . Dus nagenoeg twee eindpunten in het Westen en in
het Oosten van Europeesch Rusland en Siberië aan de Noordelijke IJszee. Beide
woordenboeken geven kárbas in het algemeen weer met ‘lodka’ d.i. boot. Podvysockij
somt voor de Witte Zee en aangrenzende rivieren en wateren tot Nova Zembla toe
verder wel meer dan tien verschillende soorten van kárbasy op met de definities en
vermeldt ook den ver-

1)

Bělomorskaja lodka; obyčno na 4-10 vesel, s dvumja šprintovnymi ... parusami; chodjat po
3

2)
3)
4)
5)

rěkam i v more, na promysly, Dahl II , 225.
Takže sostavljaet neobchodimuju prinadležnost' vsěch bol'šich sudov, otpravljaemych iz
Volog. gub. v Archangel'sk, Slov. Akad. IV, 472.
Bol'šaja ploskodonnaja perevoznaja lodka.
Slovar' oblastnogo Archangel'skago narěčija (St.-Petersburg 1885).
Oblastnoj slovar' Kolymskago Russkago narěčija in Sbornik otdělenija Russkago jazyka i
slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk T. LXVIII (St.-Petersburg 1901).
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kleinvorm karbasók, terwijl Bogoraz voor het N.O. van Siberië (Kolyma) als meervoud
van kárbas, zooals wij reeds boven zagen, karbás'ja geeft. Ten slotte vindt men bij
den eersten nog de afleidingen kárbasnyj in kárbasnaja artél': werklieden-coöperatie
in de haven van Archangel voor het vervoeren van lading naar de zeeschepen door
middel van karbassen; kárbasnik: eigenaar of bestuurder van een karbas; waarvan
weer afgeleid is het w.w. kárbasničat': zich bezighouden met, zijn werk maken van
het vervoer per karbas.
Bij Podvysockij wordt ook de ongetwijfeld juiste etymologie van het woord vermeld.
Russ. kárbas moet ontleend zijn aan Finsch karvas: boot. Of Podvysockij, in wiens
woordenboek zoovele Finsche leenwoorden voorkomen, de eerste is geweest die
op den Finschen oorsprong heeft gewezen, weet ik niet. In hetzelfde jaar, waarin
o

zijn woordenboek van het Archangelsche dialect het licht zag (a . 1885), verscheen
de derde druk van Grot's welbekende Filologische Onderzoekingen (Filologičeskija
1)
Razyskanija) , waarin (Dl. I, blz. 584 vlgg.) een lijstje voorkomt van Finsche woorden
in het Russisch, doch karbas treft men daaronder niet aan. Wel vindt men de
o

etymologie later (a . 1894) bij Mikkola in zijn bekende verhandeling, getiteld
2)
Berührungen zwischen den Westfinnischen und Slavischen Sprachen (blz. 118).
En dan wordt zij natuurlijk ook gevonden in de dissertatie van Richard Meckelein
(Berlin 1913) Die Finnisch-Ugrischen Elemente im Russischen, waar men op blz.
37 leest: ‘karbas (Arch.) “kleines mit Segeln versehenes Ruderschiff auf dem Weiszen
Meere”; vgl. finn. karvas “scapha minor portatilis”’, zie ook blz. 24, waar een aantal
aan het Finsch door het Russisch (Noord-Russisch) ontleende woorden voor booten
en haar onderdeelen bijeengebracht staan.
Uit het Finsch laat zich ook het accent van kárbas op de eerste lettergreep
verklaren, dat in het Oostelijk deel van

1)
2)

1ste druk: St.-Petersburg 1873; 2de druk: 1876.
In de Mémoires de la Société finno-ougrienne VIII.
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Siberië hier en daar op de volgende (tweede) lettergreep blijkt te zijn overgegaan:
karbáz in Transbaikalië en het mv. karbás'ja aan de Kolyma. Het door Podvysockij
vermelde verkleinwoord karbasók heeft op echt Russische wijze den klemtoon op
den (Russischen) verkleiningsuitgang. Ten slotte, wat betreft den overgang van de
Finsche v (d.i. w) van karvas in de Russische b van karbas, kan men wijzen op een
parallel geval bij een anderen door de Russen van de Finnen overgenomen
scheepsnaam; ik bedoel de in het Russische Oostzeegebied bekende benaming
voor een soort van zeilboot láiba uit Finsch laiva, welk woord reeds in de
middeleeuwen in het Oud-Russisch in den vorm loiva wordt aangetroffen, met name
1)
in de Annalen van de oude handelsstad Nowgorod . Ook Litausch laivas: ‘boot,
2)
schip’ beschouwt men als aan Finsch laiva te zijn ontleend , hoewel het omgekeerde
3)
ook wel wordt staande gehouden .
Leiden
R. VAN DER MEULEN

1)
2)
3)

3

Zie Dahl II , 605 en Slov. Akad. V, 129 en bepaaldelijk R. Meckelein Die Finnisch-Ugrischen
Elemente im Russischen, blz. 16-17, 24, 47.
Vilh. Thomsen, Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske), Sprog (Vidensk.
Selsk. Skr. 6 R. hist. og philos. Afd. I, 1, Köbenhavn 1890), blz. 193; vgl. Meckelein, blz. 17.
K. Buga, Upiu vardu studijos ir aisčiu bei slavėnu senovė, in Tauta ir Žodis I (Kaunas 1923),
blz. 2. Vgl. A. Brückner, Die Slaven (in A. Bertholet, Religionsgeschichtliches Lesebuch,
Tübingen 1926), blz. 25: ‘Nicht umsonst haben Finnen uud Litauer Jahrhunderte lang (vor
Chr. Geb.) zusammengesessen, mögen auch dabei die Litauer der gebende, weil kulturellere
Teil gewesen sein’.
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Naschrift
Nog een tweetal aanvullingen bij het bovenstaande mogen hier een plaats vinden.
1)
In het Russische zeemanswoordenboek van Vachtin staat karbas met twee
verschillende accenten vermeld, zoowel op de eerste als op de tweede lettergreep,
dus kárbas en karbás. De definitie luidt: ‘boot, door de bewoners van het
2)
goevernement Archangel gebruikt’ .
Zagen wij boven, dat de karbas in Rusland bekend is langs de geheele kust der
IJszee van het Westen van Europeesch Rusland tot het Oosten van Siberië, de
naam en de zaak worden ook nog Westelijker aangetroffen t.w. aan de IJszeekust
van Noorwegen, hetgeen zich afspiegelt in het eigenaardige mengeltaaltje van
Russisch en Noorsch, dat daar gebruikt wordt tusschen de Russen afkomstig van
de Westkust der Witte Zee, die daar 's zomers visch komen koopen, en de Noorsche
visschers. Dit zoogenoemde Russenorsk is uitvoerig beschreven door Olaf Broch,
hoogleeraar in de Slavische talen te Oslo, in Archiv für Slavische Philologie 1928,
blz. 209-262, en in Maal og Minne 1930, blz. 113-140. In het eerste artikel vindt
men den kárbas vermeld onder de ‘kleinere Fahrzeuge’ op blz. 259; in het tweede
(Russenorsk Tekstmateriale) op blz. 122 en 126; steeds naast de jolla (jol).
Leiden
R. VAN DER MEULEN

1)
2)

Objasnitel'nyj Morskoj Slovar' (St.-Petersburg 1894), blz. 106.
Lodka, upotrebljaemaja žiteljami archangelskoj gubernii.
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Heel en heil
Enkele opmerkingen over deze beide woorden, welker behandeling in het Mnl. Wdb.
(III 208-9 en 260-2) - natuurlijk behoudens onzen blijvenden, eerbiedigen dank voor
dezen onschatbaren ‘Thesaurus’! - en ook elders, in het licht van later verkregen
gegevens en van nieuwer inzicht, op sommige punten eenige aanvulling of wijziging
vraagt, mogen hier volgen; ten einde de aandacht te vestigen op enkele voorheen
onbekende gezichtspunten en tevens een paar homoniemen juister te onderscheiden.
Daarbij zal een iets breeder uit- of hooger ophalen, naast eenig herhalen van hetgeen
reeds bekend is, onvermijdelijk zijn.
I. Het nnl. bnw. heel (waarnaast gewestelijk, hier en daar, heil), got. hails, onr.
heill, oeng. hâl, eng. whole (waarnaast noordeng. hale), os. mnd. hêl, ohd.
mhd. heil (in 't Nhd. meerendeels verdrongen door ganz), mnl. heel, heil - alle
uit ogerm. χaila-, verwant met kymr. coel, (goed) voorteeken (> oiersch cél) en
Balto-slavische vormen - heeft in de Germaansche talen in hoofdzaak de
volgende beteekenissen gehad (overeenkomende met die van lat. integer en
salvus > fr. entier en sauf): ongebroken, -beschadigd, -geschonden, gaaf;
1)
ongedeerd, gezond ; genezen, gered, behouden; heilzaam. Een van twee,
naar 't schijnt, alleen in 't Onr. voorkomende bett.: gelukkig kan onder den
invloed van 't znw. heil (zie straks, II) ontstaan zijn; eene andere: braaf,
rechtschapen is wellicht te verklaren uit den invloed van, althans te vergelijken
2)
met die van lat. integer (vitae, scelerisque purus etc.).
de

Moeilijker te verklaren is de, naar 't schijnt alleen in 't Nnl. (eerst sedert de 17
eeuw, met name in Noord-Holland en

1)
2)

Verg. mnl. ghesont, ‘synon. van gheheel en gans’ (V. II 1667) en het omgekeerde van ghewont
(evenzeer als of veeleer dan van siec).
Zie over de begripsontwikkeling in 't algemeen: K. Brugmann, Die Ausdrücke für den Begriff
der Totalität in den idg. Sprachen. (Lpz. 1894), 41-51.
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1)

Zeeland , en ook nu nog niet overal) bekende beteekenis: niet toeschietelijk, niet
vriendelijk, straf, stroef, stug, stuursch. Een begripsontwikkeling: geheel > gesloten,
niet mededeelzaam enz. is wel niet ondenkbaar, maar toch evenmin waarschijnlijk,
diende in allen gevalle wel door oudere, den geleidelijken overgang der beteekenis
stavende plaatsen en door enkele analoga gesteund. En de omstandigheid, dat
heel in dezen zin, ook blijkens de citaten in het Ned. Wdb. VI 266-7, zoogoed als
alleen van vrouwen werd en wordt gebezigd - die, gelijk bekend, vanouds, vooral
in de ME., beticht worden van een onvermogen om geheimen te bewaren, van
2)
praat-, babbelzucht - zou misschien de vraag kunnen doen rijzen, of hier sprake
kan zijn van eenigen invloed van het mnl. znw. hele (naast hale, mhd. hæ̂le, md.
hêle), in den zin van: stilzwijgendheid, geheimhouding (‘Want die goede man kende
wele Dat twijf is van crancker hele’, Boendale, Lsp. III 4, 203-4 (var.: wale: hale);
zie in denzelfden of dergelijken zin sonder hale, zonder iets te verbergen of te
3)
verzwijgen, onbewimpeld, ronduit , en in stilre hale, in 't geheim, in alle stilte, stilletjes,
met vele voorbeelden bij V. III 34). Zulk een bnw. *hele zou dan een in oorsprong
loffelijk epitheton geweest zijn voor een vrouw, die (bij uitzondering!) n i e t
babbelachtig was!? Maar ook deze gissing blijkt toch alras, ook reeds wegens het
late en plaatselijk (noordelijk) beperkte dezer beteekenis, al te avontuurlijk! Non
4)
liquet .

1)
2)

3)

4)

Maar toch ook in (Zuid-)Brabant (zie Schuermans, Bijv.)?
Zie V. III 297 en verschillende ‘exempelen’ (b.v. Boendale, Teest., c. XXXI, Lsp. III 4, 181-280,
de bekende plaats uit Rein. I, ed. Mu., 2300-13, en voorts V. Hamel, Middeleeuwsch
anti-feminisme, in De Gids 1906, I 257-85.
Sonder hale, - hele komt daarnaast ook voor in den zin van: uit- of nadrukkelijk, of: zonder
twijfel, stellig = sonder waen, openbare enz.; dikwijls, evenals deze laatste uitdrukkingen,
zonder veel beteekenis, vrijwel als stop- of rijmlap (V. III 34-5, 296). Waarschijnlijk wel 't best
te vergelijken met en te verklaren als openbare in denzelfden zin; zoodat men niet behoeft
te denken aan een ander *hale = mhd. haele, glad-, glibberigheid (> dubbelzinnigheid, twijfel?)
verwant met ndl. hal, hel (Ned. Wdb. V 1572; Karsten, Drechterl. 196a)! - Over een ander
(derde?) sonder hele zie ben., blz. 249.
Evenmin duidelijk is de verklaring van het goed of slecht met iem. kunnen helen (of: heelen?):
het g. of sl. m. iem. k. vinden (Karsten, a.w. 196b); en van heel, druk, roezig (‘'t wordt me heel
voor de oogen; 't is hier toch zoo heel vandaag’, Boekenoogen, Karsten); verg. hel, levendig
(Van de Water, Bommelerwaard)?
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Gelijk bekend, is dit bnw., in den zin van: gezond, in vele Germaansche talen
vanouds als groet gebezigd: got. hails, als vertaling van gr. χαῖρε (Mc. XV 18; Stb.:
weest gegroet), onr. heill (far heill, kom heill) enz.; verg. gr. ἔῤῥωσο, lat. salvē,
1)
zooveel als: wees (of: blijf) gezond! Ook bij het toedrinken en bescheid doen (mnl.
2)
bringen en wachten): oeng. hâl wes, wes hâl > eng. wassail, znw., drinkgelag, -lied .
In de Skandinavische talen en in de Engelsche dichterlijke en bijbelsche taal is het
enkele bnw. nog heden bekend, als eerbiedig-vriendelijke begroetingsformule (geen
eigenlijke heil-, zegen-, gelukwensch). In 't Mhd. is 't reeds vroeg verdrongen door
3)
verschillende vormen van groeten . In 't Mnl. zijn tot dusverre slechts een paar
voorbeelden van dit woordgebruik opgeteekend: de bekende plaats uit Rein. I, ed.
Muller, 1049-50: ‘Al heil, edel voghel, Keere haer waert dinen vloghel’ (> Rein.
Vulpes 450: salve) en Maerlant, Troyen, 36313: ‘Des anderen daghes saghen sy
al Ytalien te haren gheval. Al heille! riepen sy ver ende na; God behoede dy wel,
4)
Ytalia!’ . Op beide plaatsen maakt het echter den indruk, niet een bloote groet, maar
veeleer een ‘heil’ wensch, een zegenbede te zijn (voor den spreker zelf of voor den
toegesprokene): een oude formule bij het zien van een verhoopt, als gunstig
beschouwd voorteeken, en dus naar inhoud en ook naar vorm (heil iplv. westvl.
heel) onder den invloed staande van, wellicht verward

1)
2)

Verg. (op) iemands gezondheid drinken en heil in 't zeil drinken (ben., blz. 248).
Zie het bekende gewag van zulk een Gotischen ‘drinkroep’ in een Latijnsch gedicht uit den
Karolingischen tijd (in Anthol. lat., ed. Riese (1894) I, no. 285):

De conviviis barbaris.
Inter heils goticum scapian matian iah drincan
non audet quisquam dignos edicere versus.
Calliope madido trepidat se iungere Baccho
ne pedibus non stet ebria Musa suis.
3)
4)

Zie hierover ben., blz. 251, noot 2 en nader Walz, Heil!, in Zschr. f. deu. Wortforsch. XV
(1913-4) 157-74.
al als versterkend bijwoord.
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1)

of vereenzelvigd met het z n w . heil (zie ben., blz. 245 vlgg.) ; verg. ook nhd. gut
heil en all heil, onderscheidenlijk als groet van ‘turners’ en van wielrijders (D. Wtb.
2)
IV 819) , en thans den thans ook den nationaal-socialistischen groet voor Duitsche
volksleiders of -menners.
Mogen wij in deze aloude groetformule heil inderdaad nog het oude, schoon naar
inhoud en vorm gewijzigde, bnw. heel herkennen, in mnl. dat heile vat, grael, de
heyle steden, ten helen grave, door V. III 262 aangehaald als blijken van een bnw.
heil, in den zin van heilig, zullen wij zeer waarschijnlijk veeleer te doen hebben met
vormen naar analogie van het, vooral in samenstellingen, veel gebruikte heilegeest,
haplologischkorter voor heilige-geest (evenzoo mhd. heilegeist); verg. verder bekende
voorbeelden van haplologie als lievrouwe < lieve vrouwe, Ultrajectum <
Ultra-trajectum, idolatrie < idolo-latrie, τράπεζα < τετράπεζα enz. Doch zie ook mnl.
heildoem, ben., blz. 252, en, althans voor jongere samenstellingen, Ned. Wdb. VI
455-6.
Afgeleid van dit bnw. heel - reeds in de ME., blijkens de aanhalingen bij V., alleen
of vooral in de noord(oost)elijke gewesten (of althans hss.?) gebruikelijk, tegenover
geheel > g(h)eel in de zuidwestelijke - zijn o.a. heelen (met ee iplv. te verwachten
ei, in aansluiting bij het grondwoord), verheelen, aaneenhechten (van een huis, een
3)
zeewering) enz. .
4)
II. Het nnl. z n w . heil (waarnaast gewestelijk heel ) -, onr.

1)

2)
3)

4)

Grimm noemt, Rechtsaltert. 877, naast heil ook heila (met een uitroepende -â, evenals -iô in
feuriô, mordiô enz.): een wel zéér toevallig homoniem van de, toch zonder twijfel véél jongere
en heel anders gevormde, nnl. interjectie hei-la (naast hei-sa, ho-la enz.)!
Zie Walz, a.w. 171.
Terloops wijs ik op mnd. hélen, heilen, genezen, maar ook: (dieren) snijden, castreeren =
bôten, genezen, inz. door ‘zegenen’: belezen, en ook: castreeren. Schuilt ook hier temet nog
iets van de overoude, magische beteekenis van heil (verg. straks, 245)?
Deze bijvorm heel (verg. omgekeerd boven, blz. 241, heil naast heel) o.a. in de bij V. en
beneden aangehaalde plaatsen uit Lorr., Maerlant's Merlijn en Rijmb., Hadewijch, Tien Plaghen,
Stoke (meestal in rijm op deel, casteel, dus zeker wel met ê), Volksb. Ridder metter Swane
en Boekenoogen, Zaansch Idiot.; overal elders heil. Daaruit te besluiten dat de vorm met ee
Brab. en Holl. is × vl. heil ware in strijd met wat wij in 't algemeen weten omtrent de
dialectgeographie van ei × ee.
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heill, oeng. hæ̂l (en hâlor), noordeng. hael, ofri. ond. hêl, ohd. mhd. nhd. heil, mnl.
heil, heel: alle te herleiden tot een oorspronkelijken -os-stam χailaz-, χailiz-, afgeleid
van χaila-, heel (zie boven, I), voorgerm. koilos- - heeft in deze Germaansche talen
vanouds in hoofdzaak de volgende beteekenissen gehad: gezondheid; veiligheid;
redding, verlossing; geluk, zaligheid; maar ook: (goed of kwaad) geval of toeval. In
't Onr., Oeng., Ond. en Ohd. staat echter naast of liever achter deze laatstgenoemde
beteekenis nog eene andere, kennelijk overoude: door eene hoogere macht gegeven
en, bij eenig naderend gevaar of te ondernemen gevaarlijk waagstuk, van deze
macht ‘afgebeden’ (in tweeërlei zin), al dan niet gunstig, goed of kwaad voorteeken;
1)
lat. omen , augurium, auspicium. En deze beteekenis wortelt, mag men gissen,
zeker wel in nòg oudere, primitieve, Germaansch-heidensche, later min of meer
‘gekerstende’, begrippen en voorstellingen over heil, als eene hoogere, ook aan
sommige gewijde, symbolische handelingen (of ook voorwerpen) eigene
2)
(toegeschrevene) magische (levens)kracht .

1)

2)

In class. Lat. ook wel bet.: een kreet, uitroep als bede, heilwensch. In Mlat. ook: geluk, fortuin,
buitenkansje; b.v. Rein. Vulpes 455 (= Rein. I, ed. Mn., 1047: teekin, ghemoet), 605 (= (R. l,
1392: gheval); zie verder Tschr. XXVIII 292, XXXI 173.
In deze opvatting, door mij reeds vroeger gegist, ‘afgelezen’ uit de (na te noemen) aanhalingen
bij V., ben ik sedert versterkt door een opstel van E. Ochs, in PBB. XLV 102-12, dat tevens
een antwoord geeft op de, door de (etymologische) woordenboeken (doch zie Franck - Van
Wijk en thans vooral Van Haeringen) niet beantwoorde vraag: ‘hoe dit bnw. [heilig] gekomen
is aan de bet. van lat. sanctus’ (Ned. Wdb. VI 455). De schrijver betoogt daarin dat die
beteekenis niet uitgaat van eene voorchristelijke bet.: ongedeerd in den slag, gered, heel (zie
boven, blz. 241): de oude vertalers onderscheiden zorgvuldig heil = salvus van heilag =
sanctus. De ‘heiligverklaring’ (canonisatie) door den paus is van jongere dagteekening, de
strenge, kerkelijke onderscheiding tusschen heilig = sanctus en zalig = beatus nòg jonger:
Maria, de eerste der heiligen, heet vanouds beat(issim)a virgo; zie ook Buchberger, Kirchl.
Handlex. op heilig. Heilig, reeds in den vroeg-christelijken tijd beteekenende: waarlijk vroom,
christelijk, met God in verbinding staande, is later wel door de Kerk begunstigd, ten koste van
het oude (Gotische enz.) wîh (zie ook Frings, Germ. rom. 13, 21, 23, 24, 26); maar het is door
de Angelsaksische zendelingen niet als een v r e e m d woord in het continentale Duitschland
‘geïmporteerd’. Het was reeds vanouds in soortgelijke, doch meer heidensche, beteekenis
bekend, en kon, ‘gekerstend’, goed dienen als gelijkwaardige vertaling van kerk.-lat. sanctus,
o

o

naar kerkelijke opvatting: 1 in betrekking tot God boven anderen onderscheiden, 2 zedelijk
o

volkomen, 3 (inz. hemelsch) gelukzalig. Voor deze bett. bestond bij de nog heidensche
Germanen reeds hailag (later heilig), in den zin van: door het geluk begunstigd, gelukkig,
goed; o.a. blijkens den (stellig nog heidenschen) naam Helgi, eene afleiding van 't znw. heil,
welks grondbeteekenis: levenskracht, goede kracht > geluk zonder bezwaar is overeen te
brengen met de onr.-eng. bet.: augurium, de afgeleide ww., in de bett.: augurari + salutare,
het bnw. heel en oslav. celu (zie boven, blz. 241). Hailag > heilig, vanouds een heidensch
woord, beteekent dus oorspronkelijk: heil hebbende, met heil begunstigd, later, evenals
heiland: heil-, gelukbrengend (zie ben. blz. 252).
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Deze overoude beteekenis nu schemert, naar ik meen, nog altijd min of meer duidelijk
1)
door, niet alleen in een aantal Mnl. aanhalingen bij V. III 261-2 e.e. - schoon als
zoodanig noch door V. erkend, noch wellicht door de ‘dichters’ (auteurs) zelf meer
beseft -, maar ook in eenige, ten deele nog heden gebruikelijke, doch niet of kwalijk
meer in hunne eigenlijke beteekenis verstane, algemeen of gewestelijk nnl.
spreekwoordelijke zegswijzen, die op ons, indien alleen bekend met of gewend aan
de hedendaagsche, vooral Christelijk-godsdienstige opvatting en kleur van het woord
in de hoogere, gewijde of dichterlijke taal, als daarvan afwijkende, een vreemden
indruk maken, ja soms aan de mogelijkheid van een geheel ander woord zouden
kunnen doen denken.
't Duidelijkst komt die overoude opvatting uit in verband met de scheepvaart, met
name de zeevaart, in tegenstelling met de binnenvaart; en dus zeker ook niet
toevallig, maar vanzelfsprekend, in rijm op het, in dit verband trouwens voor de hand
liggende, woord zeil. Geen wonder dat juist hier, in 't gewag van dit, in ouden tijd
2)
nog veel meer dan thans, levensgevaarlijke bedrijf , het oude, heidensche bijgeloof
aan de voorbeduidenis van voorteekens zeer lang, immers tot den huidigen dag, is
blijven voortleven, daaraan groote waarde deed hechten, en deed hopen en bidden
om goede, deed vreezen voor kwade voorteekenen. En evenmin is het vreemd dat

1)
2)

Hier en verderop steun ik op (hier ten deele herhaalde, ten deele slechts aangewezene)
aanhalingen bij V., vermeerderd met verscheidene zelf gevonden plaatsen.
Zie de schildering dier gevaren in Horatius' beroemde ode: ‘Illi robur ac aes triplex circa pectus
erat etc.’ (Carm. I 3, 9 sqq.)!
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dit in lateren tijd nog bijna alleen of voornamelijk - immers voor zoover mij bekend
- tot uiting komt in de taal en de literatuur der ‘lage landen bi der see’, de taal van
het Noord- en Zuidnederlandsche, vanouds ‘zeebouwende’, met ‘het gevaarlijke
1)
element’ vertrouwde volk . Zoo meen ik dus de omschrijving van heil in 't Mnl. Wdb.:
‘opgewekte stemming, vroolijk gejuich, eig. heilgeschreeuw, luide toegeroepen
heilwenschen’ te mogen wijzigen (en verdiepen) tot: uit goede voorteekenen gewekte
hoop en vertrouwen op een voorspoedige zeevaart - ‘Meeresstille und glückliche
Fahrt’ -, geuit in (niet alleen heil w e n s c h e n d e , maar ook ‘heil s p e l l e n d e ’,
-brengende) juichende kreten of woorden.
Met deze (oorspronkelijke) beteekenis komt heil, naar mijne meening, nog voor
in de volgende Mnl. uitdrukkingen:
Met (grooten, goeden) heile (varen, rumen, te seile gaen, die seile optien,
opwinden, te lande comen enz.), onder (of met de hoop op) goede voorteekenen,
op voorspoedige wijze, bono augurio, bonis ominibus; verg. oeng. mid hæ̂le (‘with
good fortune’, mhd. nâch heile (Reinh. Fuchs 219). Zie in het Mnl. Wdb. II 261 vier
aanhalingen uit Maerlant's Troyen 8559, 35770, 37011, 37167, en nog een, 7416,
2)
in Tschr. XXIII 277 (door Verdam met zekerheid geëmendeerd uit sonder beyde) ,
alle vijf in rijm op: seil(e); voorts Leg. v. Ste Kunera, ed. Emonds, vs. 599-602: ‘die
inder zee leden groot ontweder, Sijn mit heyl op ende neder Weder te lande
3)
ghecomen’ .
In Gods heil, zooveel als in (die) Gods gheleide, onder Gods beschermende
hoede; a.w. 196-7: ‘Te scepe ghinge sij in gods heyl Ende toghen inder locht haer
4)
seil’ . Verg. in Gods naam en derg. (Ned. Wdb. IV 212 vlgg.).

1)

2)

3)
4)

‘350 jaar geleden trokken onze landgenooten in datzelfde weer hier (in de golf van Biscaye)
rond, overgeleverd aan wind en vrouwe Fortuna, want zonder deze ... vaart nu eenmaal
niemand wel’ (Alg. Handelsbl. 24 Jan. 1937, Ocht.)!
Ook de boven, blz. 243, voor al heil(e) aangehaalde plaats uit Troyen heeft betrekking op de
scheepvaart. Zou, ten slotte, ook in deze plaats en in die uit Rein. I (zie t.a.p.) toch n i e t het
bnw., maar dit znw. bedoeld zijn (verg. nhd. all heil)?
Zie daarentegen sonder heil, in andere opvatting, ben., blz. 249.
Misschien oorspronkelijk ook aldus in een half in proza omgezet rederijkersvers, bij Brugmans,
Opkomst en bloei van Amsterdam, 29: ‘Scepen maecten sij reedt ter zee, ende sijn te seyle
gegaen, dat haer God geleyde’?
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Te heile, tot zegen, voorspoed; bij V. II 261 met 5 aanhalingen uit Maerlant's Troyen
(8718), Rijmb., Sp. Hist. en Velthem, waarvan weer 4 met betrekking tot de
scheepvaart en in rijm op seile; voorts proza-Rein. (ed. Muller-Logeman) 117, 6:
‘iuwelen ... den coninc ... te heyle ... gesant’ (doch zie ook de aant., blz. 189).
Van heile varen daarentegen: een slechten afloop hebben, slecht afloopen (V.
VIII 1261); Troyen 33454: ‘Het bernden mast, cavel (kabel), seile Al haer doen dat
voer van heile; Daer en was so vroet scipman, Die hem iet ghehelpen can’.
Ook in de volgende (jongere?) spreekwoordelijke zegswijzen met betrekking tot
de scheepvaart en in rijmverbinding met zeil:
Een oog in 't zeil, dat geeft u heil, bij Winschooten, Seeman 249, aangehaald uit
1)
De Brune, Embl. (ed. 1661) XX, blz. 148.
Heil in 't zeil drinken, oorspronkelijk zeker wel: onder 't uitspreken van een heildronk
op de voorspoedige vaart drinken (verg. ook boven, blz. 243), maar later: onmatig
drinken, zuipen; Sartorius, Adag. II 3, no. 91, in Ned. Wdb. VI 450.
Iets van den ouden zin leeft allicht ook nog voort in eene sacramenteele
rechtsformule uit de oude Westfriesche dingtalen, in Westfrie. Stadrechten, ed. Pols,
151: ‘Ic ban hier heyl hem weduwen ende weesen ende alle (die?) dinckplechtighe
is, ick ghebied hier list en verbiet hier onlist’.
Uit of naast deze eigenlijk en oorspronkelijk heidensche, later gekerstende, in
allen gevalle niet meer besefte, beteekenis heeft heil echter zeker reeds in 't Mnl.
eene meer algemeene, ‘stoffelijke’ ontwikkeld; geluk, voorspoed, succes; hetzelfde
als mnl. goet gheval, fr. bonne fortune; vanouds gaarne, tautologisch, verbonden
met zegen, o.a. in den gebruikelijken (Nieuwjaars)wensch: (veel) heil en zegen;
ook: redding. Zie de

1)

Daarentegen behoort Heil om zeil, in 't Friesch voor: geweldig (‘als het kletterend geraas van
hagelsteenen op staande zeilen bij sterken wind’, Friesch Wdb. I 507b), althans indien deze
uitlegging (fri. heil = nl. hagel) juist is, niet hierbij.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

71
bij V. II 261 aangehaalde plaatsen, uit Serv. II 1360: ‘Haer leven setten sij aen eyn
heyll’ (waagden zij, op goed geluk, op hoop van zegen, zetten zij op 't spel), Stoke
VII 96 - toch weer (toevallig?): redding bij een s c h e e p s gevecht! -, Maerlant's
Merlijn, Hadewijch, Tien Plaghen, Ovl. Lied. en Ged. (ook nog 55, 8: ‘ic weinsche
hem heyl op elcken dach Die sinen boele hout stede ende trouwe’; 487, 4: ‘Teen
point es Hope ende tander es Heyl’), Vrouw. e.M. VI 53, Belg. Mus. (=
Hildegaersberch 33, 65), Mloop IV 2014; Volksb. v.d. Ridder metter Swane, ed.
Boekenoogen, 46: ‘Want van hun (t.w. valsche verraders) komt nimmer heels beklijf’
(duurzaam geluk), Sy stichten discoort tusschen man ende wijf’; Boekenoogen,
Zaansch Idiot. 301: ‘Daar heeft hij geen heel van gehad’(?).
Met beteren heile, met grooteren voorspoed, meer succes: Lorr., N. fragm. (in
Tschr. III 9 vlgg.) 13: ‘Ware elc in sinen lande Ende warneerde sine castele, Wi
souden met betren hele Onsen vianden doen leit’. Daarentegen:
Sonder heil, zonder goeden uitslag of geluk: Velthem II 49, 9: ‘Si wilden winnen
dien casteel, Alsi oec daden sonder heel’; Grimb. Oorl. II 611 var.: ‘Want der anderen
1)
waren te veele, So dat sy moesten sonder hele Met crachte voor die andere vlien’ ;
Vrouw. e.M. III 21: ‘Sint dat icken (een wijngaard) eerst began Te poten daer, soe
en is hi ghemeert, ... Des verdorret hi sonder heyl’ (var.: Sus so leve ich sonder
heyl); Trou m. bl. 37: ‘Mijn kinderkens, eylaes! sijn heel confuis Bij gebreck van
broot, en gans sonder heijl’.
En deze, meer ‘aardsche’ opvatting heeft ook nog langen tijd - in sommige, ons
nu, door de tegenstelling met de thans gewone, gewijde opvatting, ietwat vreemd
klinkende uitdrukkingen tot den huidigen dag - standgehouden. Zoo:
Het heil(be)houden, winnen, zegevieren, de bovenhand behouden, niet ten
ondergaan: Van Vaernewijck, Ber. Tijden II 23 (bij

1)

Of is in deze twee plaatsen het andere, boven, blz. 242, noot 3 besproken sonder hēle
bedoeld?
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Stallaert): ‘Die een sprack: die ghues sullen te boven ghaen, ende dander spraken:
die papisten sullen noch theil behauwen’; De Bo: ‘Na de dood hunner ouders zijn
de kinderen allen ten onder gegaan, buiten eene dochter die het heil gehouden
heeft’ (De Bo: ‘volhouden’).
Voorts: zijn heil in iets zoeken (vinden), - van iets verwachten, geen heil in iets
zien, heil en heul en andere uitdrukkingen: zie Ned. Wdb. VI 451-2.
Zeer eigenaardig, immers thans in alledaagsche taal en toepassing gebezigd of zou men ook hier nog iets van de oude, oorspronkelijke beteekenis mogen
speuren? - is (of schijnt?) ook de uitdrukking:
Tegen 't heil in, in verkeerde richting, ‘tegen den draad in’ enz.; b.v. bij 't strijken
van 't haar van mensch of dier (bont, wol enz.) tegen de natuurlijke richting van den
haargroei; ook van een weerbarstig, ‘dwars’ persoon; zie Ned. Wdb. VI 452; Fri.
1)
Wdb. I 506a; Draayer, Deventersch dial.
Ten slotte wordt heil als gewestelijk volkswoord ook nog gestaafd door Gallée
(Geld.-Overijs), Van Schothorst (N.-W.-Veluwe) en Van Weel (West-Voorne).
Maar ook in toepassing op hooger, christelijk-godsdienstig, geestelijk geluk,
zaligheid (‘zieleheil’) was heil, als vertaling van kerk.-lat. salus (gr. σωτηρία), reeds
2)
in 't Ogerm. en in 't Mnl. bekend en gewoon ; Serv. I 2460: ‘Want sij verwracht
(verbeurd) hadden haer heijll Ende daer toe die Gods holde’, II 1232: ‘Hi (St.
Servatius) was haer (der Sassen) salicheit ende haer heijll’; Geert Groote's
verdietsching der getijden van de H. Maagd (in N. Taalg. VII 140-3: ‘sine priester
sal ic cleden mit heyle’ < Ps. 131 (Vulg. = 132 Stb.), 16: ‘induam salutari’. En het
zal ook in 't Mnl. wel reeds, als

1)

2)

Deze nuchter-alledaagsche bet. ook nog in heilbaar, nut-dragend, nuttig (Stallaert; Ned. Wdb.
VI 452), heilebier, -kop, onthaal op Koppermaandag, heilhuizen, van huis tot huis gaan om
een heildronk te drinken (Schuerm.). - Over een germanisme als heilgymnastiek - even
lachwekkend of ergerlijk als jeugdherberg, voetstoots, in strijd met den ‘stand’, de ‘sfeer’ van
beide, jeugd en herberg uit het Nhd. overgenomen - zie reeds Ned. Wdb. VI 450.
Verg. salvus en salvator > mnl. ghesontmaker, nnl. zaligmaker = heiland.
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gelijkwaardige vertaling van mlat. salus, in persoonlijke toepassing zoowel op God
als op Christus (immers geheel vereenzelvigd: God = Christus) gebezigd zijn; verg.
straks Heiland.
In dezen, in de ME. aldus vanouds (immers reeds bij Veldeke) bekenden,
Christelijk-gewijden zin, of ook zelfs in (naar verschillend standpunt gewijzigde)
godgeleerde opvatting, is het woord heil in de hoogere schrijftaal der latere eeuwen
van het Nnl., in de Statenoverzetting, in dicht en ondicht, vooral door dichters en
1)
predikanten, veelvuldig gebruikt ter aanduiding van den staat van geestelijk geluk,
de zaligheid der ziel, in dit aardsche en in het eeuwige leven hiernamaals, door
Gods genade den geloovigen Christen geschonken (zie reeds mnl., mnd. heilgever
= heiland, God-Christus); ook, in 't bijzonder: hulp, behoudenis, bevrijding, verlossing;
inzonderheid uit de macht der zonde: zaligmaking. Zoo b.v., om slechts een enkele
aanhaling, uit Vondel, te noemen, Lucifer 330-1 (ed. WB., V 630): ‘Dat zien is noch
een hooger heil Dan wy (de engelen) van uw genade ontleenen’. Een en ander
de

waarschijnlijk sinds het eind der 18 eeuw niet buiten sterken invloed van de Hd.
2)
godsdienstige poëzie , en ook wel van het in 't Mnl. hoogst zeldzame, maar reeds
de

de

in de 16 , 17

de

en 18

3)

eeuw telkens weder uit 't Hd. overgenomene heiland.

1)
2)

Vooral in de Psalmberijmingen en de Evangelische Gezangen.
Reeds in 't latere Mhd., waarin het b n w . heil, als bloote groet, reeds was uitgestorven, is
het gebruik opgekomen - en in de l6de eeuw, vaak in verbinding met glück, gnade enz.,
levendig geworden - van het z n w . heil met een dat.: heil (sei) dir, mir, dem -, der - enz., als
zegenwensch. In de 17de eeuw in onbruik geraakt, is dit in de tweede helft der 18de eeuw
door Klopstock tot nieuw leven gewekt, en sindsdien, evenals een soortgelijk gebruik van sei
mir gegrüsst, als dichterlijke groetformule, in de Duitsche poëzie en den hoogeren prozastijl
langen tijd gewoon geweest; noch een heropwekking van het aloude heil (bnw.), noch een
navolging van eng. hail (zie boven, blz. 243), maar ontleend aan de godsdienstige taal, waarin
vanouds zulke zegenbeden, als b.v. vooral Openb. VII 110: ‘Heil sei dem, der auf dem Stuhl
sitzt, unserm Gott, und dem Lamm’ (Luther's vert.; Ned. Stb.: ‘De saligheit zy onsen Gode
enz.) gewoon waren. Zie dit alles breedvoerig betoogd door Walz, t.a.p.

3)

Dat, gelijk Hartog, Spectat. Geschr. 236 beweert, Heiland van de Hernhutters ‘afstamt’ is
stellig onjuist. Zij mogen deze ‘uitdrukking’ gaarne gebruikt en zoo tot hare verspreiding
bijgedragen hebben, het woord wordt reeds bij Spieghel, Hertsp. III 376 gevonden (in de ook
elders wel voorkomende, ‘volksetymologische’ spelling Heilland), later herhaaldelijk bij Revius,
ed. Smit, I 181, 186, 190, 202, 222, 258, bij Rotgans, W. III 113 (in toep. op den Prins-Koning),
bij Hoogvliet, Abr. 147, 281, 283 (steeds in toepassing op Christus of God); zie verder Ned.
Wdb. i.v.

2
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Daarnaast echter ook wel, als vanouds, in toepassing op aardsch geluk, voorspoed,
maar toch, voorheen althans, veelal in eenig verband met den godsdienst, en altijd
als een woord der hoogere schrijftaal (b.v. Vondel, Zegesang 181 (ed. WB., III 272:
‘Der Staeten achtbaerheyd gesoncken Vry laeger dan haer voorig heyl’); eerst in
lateren tijd ook in andere, b.v. sociaal-politieke, opvatting en verband; verg. de
verschillende beteekenissen eener samenstelling als heilstaat (zie Ned. Wdb. VI
472) of de verschillende opvattingen van heilloos, naast de enkele, alleen Christelijke,
van heiligmaking.
Ten slotte zij nog opgemerkt dat ook in sommige oudere, soms zelfs in jongere
afleidingen en samenstellingen nog wel iets van de primitieve, magische beteekenis
van heil overgebleven is of althans doorschemert. Zoo in oeng. hæ̂lsian, ohd. heilisôn,
voorspellen (uit voorteekens), heilisôd, (gelukkig) voorteeken (verg. mnl. aneganc),
en in heil-euver, -uiver o.a. bij Draayer (Deventer), Gunnink (Kampen), Schothorst
(N.-W.-Veluwe), ook wel heil-leuver (-belover) gespeld en volketymologisch verklaard
= mnd. heilebar en nnl. ooievaar < odebare; 't meest natuurlijk in heilig, eig.: magische
kracht hebbende > heilspellend, -brengend, in 't Mnl. onz. mv. die heilighe =
heil(ich)-doem, reliquieën (nog: met magische, wonderdadige kracht vervuld, en
1)
dus: gewijd, lat. sacer (verg. taboe). Daarentegen schijnt onheil, in de ME. tot
dusverre alleen bij Veldeke gevonden, in latere eeuwen opnieuw, los van alle
herinnering aan de oorspronkelijke kracht, gevormd te zijn, alleen met de jongere
beteekenis, als min of meer verheven woord voor: ramp, zwaar ongeluk.
O e s t g e e s t , Dec. 1936
J.W. MULLER

1)

Zie boven, blz. 245, noot 2.
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Leven van Jezus, handschrift S, editie Bergsma pag. 4 reg. 30,
‘beidende’
Zoowel in de L- als in de S-redactie van het Leven van Jezus is de functie van het
nieuwnl. werkwoord ‘bidden’ verdeeld over twee morphologische varianten:
1) het sterke b i d d e n , overeenkomende naar vorm en functie met hgd. b i t t e n
(bat gebeten).
2) het zwakke b e d e n , overeenkomende naar vorm en functie met hgd. b e t e n
(betete gebetet).
In de volgende beschouwing is slechts sprake van het tweede werkwoord, het
zwakke ‘beden’.
In de L-redactie ed. Bergsma pag. 5 regel 29 staat: ende dat vole buten stont
ende b e d d e (spreek: beedde); vertaald in nieuwnl. dus: en het volk stond buiten
te bidden. De S-tekst heeft op de overeenkomstige plaats: ende alle die menichte
des volx was buten b e i d e n d e 4.30.
De opvatting van dit ‘beidende’ als ‘wachtende’ zal men geneigd zijn te willen
logenstraffen door de volgende controle's:
I de vergelijking met L en het te-rade-gaan bij de bijbelexegese, die beide ‘bidden’
opleveren.
II de overweging dat in het west-Vlaamsch de door rekking in open silbe ontstane
ē heel dikwijls optreedt in ei-spelling; en van den anderen kant de aan germ.
ai beantwoordende klank (die we in ‘beiden’ = wachten hebben) dáár juist
meestal verschijnt als e(e).
Dus twee sterke argumenten dat de interpretatie ‘wachtende’ fout moet zijn, en na
deze confrontatie zal wel niemand meer willen volhouden dat de S-redacteur met
zijn ‘beidende’ bedoeld zou hebben: wachtende. Edoch!
Gaan we in S de plaatsen na waar evident ‘beiden’ of
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‘beden’ = wachten voorkomt, dan vinden we: b e i d e n d e 6.17 en 18.15; die
b e i d d e n 20.7; b e i d e n wi 80.5 en 258.13; b e i d e t (imper.) 240.31.
Dus vier persoonsvormen (drie praesentis en één praeteriti) en twee participia
praesentis, allen met EI-spelling. Conclusie: Hoewel het waar is dat in het
west-Vlaamsch de germ. ai meestal als e(e) verschijnt, ook in onzen S tekst; treedt
in S o.a. in casu ‘beiden’ = ‘wachten’ steeds ei-spelling op.
Gaan we in S de plaatsen na waar evident ‘beden’ of ‘beiden’ = bidden voorkomt,
dan vinden we: infinitief: b e d e n , 4 maal, n.l. 46.24, 46.26, 46.30 en 242.11;
a n e b e d e n , 7 maal, n.l. 20.14, 20.24, 30.29, 112.32, 112.34, 114.3 en 114.5. Dus
alle elf infinitieven met E(E)-spelling.
part. praes.: b e d e n d e 88.1 en 242.6, beide keeren E(E)-spelling.
praesens: d u a n e b e d e s 30, 28; men b e d e (conj.) 166.17; wi a n e b e d e n
114.1; gi b e d e t 46.20 en 46.26; gi a n e b e i t 112.34; (si) b e d e n 70.19; (si)
a n e b e d e n 114.4; b e d e t (imper.) 242.3.
praeteritum: (hi) b e i d d e 240.33 en 242.4; (hi) a n e b e i d d e , 4 maal, n.l. 60.17,
74.7, 110.22 en 186.21; (si) a n e b e i d (d)e n , 4 maal, n.l. 20.28, 102.13 112.31 en
264.4; éénmaal si b e i d d e n a n e , 274.5.
Men ziet dat bij de persoonsvormen E(E)-spelling en EI-spelling afwisselend
optreden. Het criterium is blijkbaar de syncope eener e (i.c. uit den persoons-uitgang),
waardoor de silbe van open tot gesloten wordt. Men vergelijke: gi bed e t met: gi
a n e b eit.
Dit is west-Vlaamsche usance, overeenkomende met het gewone mnl. gebruik;
men vergelijke mnl. hi hevet naast: hi heef t . Het west-Vlaamsch zou hier moeten
hebben: hi hevet naast: hi heif t , en in onzen tekst S is dat inderdaad zóó, gelijk ten
overvloede moge blijken uit volgend lijstje dat we uit de eerste zes pagina's
samenlazen:
pag. 2:

Zes maal l e s e n
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pag. 4:

Tweemaal l e s e n naast:{gi l e i s t

pag. 4:

Tweemaal l e s e n naast:{gi v e r g e i f t

pag. 6:

Tweemaal s p r e k e n naast hi h e i f t (tweemaal)

pag. 8:{

geven

pag. 8:{

die h e v e t

pag. 10:{

hi h e i f t (zeven maal)

pag. 10:{

g e s e i t (partic.)

pag. 12:{

geven

naast:{

hi h e i f t (drie maal)

pag. 12:{

hi h e v e t

naast:{

g e w e i s t (partic.)

Dat de gesyncopeerde e niet noodzakelijk persoonsuitgangs-e moet zijn, zien we
ook nog uit gevallen als:
e i s t < e s - e t , passim

s t e i l n e < s t e l e n - n e (= stelen hem)
pag. 262.6.

Onze S-tekst volgt - dit in tegenstelling tot L - consequent zeer bepaalde
1).
spellingsregels en één daarvan is de verdeeling tusschen ei en e(e) voor ē
Krachtens deze regel worden infinitief en participium van ‘beden’ = ‘bidden’
geschreven resp. b e d e n en b e d e n d e . (nooit met ei!) En we moesten
constateeren dat het werkwoord ‘beiden’ = wachten overal in den S-tekst met
ei-spelling optreedt. Door deze feiten vervallen de argumenten van hierboven sub
II en blijven nog slechts staan die sub I, L-tekst en exegese. Uit deze stand van
zaken nu volgt noodwendig de conclusie: b e i d e n d e 4.30 is een fout! Een
schrijffout? Er kan moeilijk iets vérschreven zijn; er is niets hérschreven. De
psychologische voorwaarde voor het tot stand komen van schrijffouten,
onoplettendheid, kan als men goed toeziet, evenmin aanwezig geweest zijn.
Integendeel, de afschrijver was er maar al te goed met zijn aandacht bij, gelijk we
zullen zien, en dit juist werd de oorzaak van zijn vergissing; het is een denkfout. De
S-redacteur heeft met zijn ‘beidende’ niet alleen geschreven maar ook b e d o e l d
‘wachtende’ (en niet ‘biddende’). Tot staving daarvan kunnen we als getuige
opvoeren...

1).

‘Spelling’ dient hier natuurlijk cum grano salis genomen te worden.
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WULFILA.
WULFILA

Want, men schrikke niet, tien eeuwen voor onzen S-Redacteur beging
reeds dezelfde fout.
2

Slaan we den Gotischen Bijbel na op Lucas I.10 (ed. Streitberg pag. 85), dan
zien we daar tot onze verwondering ‘b e i d a n d a n s ’ i.p.v. het te verwachten
‘bidjandans’ als vertaling van gr. προσευχόμενον. Streitberg geeft in een voetnoot
als verklaring: Änderung nach V(ers) 21. In vers 21 dan staat, - nú terecht -,
‘beidandans’ als vertaling van gr. προσδοϰῶν. En vergelijkt men de verzen 10 en
21, en de situaties die ze beschrijven, dan wordt het in eens duidelijk en is
Streitsbergs psychologische verklaring wel zeker de juiste. En we begrijpen hoe
onze S-redacteur zooveel eeuwen later in dezelfde fout van het beter-willen-weten
kon vervallen, door op zijn beurt ‘bidden’ door ‘wachten’ te vervangen. (Zie ook
1)
Streitberg l.c. pag. XLVI onder III) .
Handschrift H schijnt dezelfde fout (wachten i.p.v. bidden) te vertoonen. Daar we
de afhankelijkheid van dit hs. van S kennen, ligt overname uit S het meest voor de
hand. Ook een Grieksch hs. heeft blijkens Streitberg (l.c. pag. 84) deze fout, n.l.
προσδεχόμενον i.p.v. προσευχόμενον. Dat dit den Gotischen tekst beinvloed heeft
is niet uitgesloten, ook al zou het waar zijn wat Streitberg (l.c. pag. 486) op grond
van Sievers' intonatie-leer aanneemt, n.l. dat het bewuste got. b e i d a n d a n s niet
oorspronkelijk kan zijn. Dat ons hs. S. onder rechtstreekschen invloed van Grieksch
of Gotisch zou staan is zonder meer niet aan te nemen. Latijnsche Lucas-redacties
met op I. 10 een variant ‘wachten’ schijnen niet bekend te zijn. Met dat al is het feit
van dit drievoudig samentreffen tusschen

1)

De jongste nasleep dezer fout vinden we in C.C. de Bruins boek, Middelned. Vertalingen van
het N.T. Groningen, Batavia 1935, waar schrijver de (west)-Vlaamsche
spellings-eigenaardigheden van handschrift S opsomt. Er staat pag. 163 vanaf regel 5: l e i s t ,
v e r g e i f t , b e i d e n d e enz. tot en met v e r g e i f s . Klaarblijkelijk ter illustratie van de
ei-spelling voor ē. Alleen reeds uit de volgorde van opsommen blijkt dat met ‘beidende’ bedoeld
is de bewuste plaats 4 30. Nu wij echter aantoonden dat dit ‘beidende’ niet voor ‘bedende’
staat, maar ‘wachtende’ beteekent, spreekt het vanzelf dat dit voorbeeld hiér de plank mis
slaat. Maar we leiden er uit af dat totnutoe niemand de plaats S. 4.30 juist interpreteerde.
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Grieksch, Gotisch en middelnl. opmerkelijk genoeg en blijft de theoretische
mogelijkheid bestaan dat ons hs. S. zijn fout aan ontleening heeft te wijten. Maar
1)
dit uit te maken behoort niet tot mijn competentie .
Nijmegen
W. DOLS

1)

Hoe luidt Luc. I. 10 in drie andere bekende Evangelieharmonieën, met name in den ohd. z.g.
Tatian, den ohd. Otfried en den os. Heliand? Beide laatstgenoemden bedienen zich i.c. van
‘omschrijving’; alleen Tatian correspondeert in zijn weergave nagenoeg woordelijk met het
Latijn en is dus direct vergelijkbaar. Hij heeft echter het normale b e t ô n t i (biddende), getrouw
2

aan het Latijnsche o r a n s (Tatian 2. 3. ed. Sievers pag. 14). De vergelijking van Otfried en
Heliand is moeilijker maar tevens interessanter.
Wat Heliand betreft, volgens Sievers (in het apparaat zijner editie pag. 11) zou het vers Luc.
I. 10 zijn weergegeven door de Heliand-verzen 101-106. Ware dit zonder meer juist dan viel
het verrassende feit te constateeren dat zoowel hs. Cotton. als hs. Monac. hier aan de zijde
staan van ons mnl. hs. S. Want in de genoemde zes verzen is nergens uitdrukking gegeven
aan het begrip ‘bidden’; wel zeer duidelijk aan dat van ‘wachten’. Men zie de verzen 101 met
s t ô d u n (stonden) en 103 met b ê d (wachtte) Ons lijkt echter mogelijk dat de Helianddichter
het ‘bidden’ uit Luc. I. 10 heeft verweven in de voorafgaande exclusief Heliandsche verzen
96-100, speciaal 99-100. Maar ook dàn blijft opmerkelijk dat hiertegenover het element
‘wachten’ door den dichter sterk op den voorgrond geschoven wordt.
In Otfried is Luc. I. 10 zingetrouw weergegeven door de verzen 15-16 van I. 4 (ed. Oskar
Erdmann pag. 21). Het element ‘bidden’ - dat in den Heliand in het gunstigste geval slechts
zwak in het licht treedt - is bovendien nog aanwezig in de onmiddellijk voorafgaande en
volgende verzen. Otfried's omschrijving blijft dus orthodoxer dan die in den Heliand. Toch
treft ons in het exclusief Otfriedsche vers 14 een vorm b e i t ô t a (wachtte); in zijn verband
gezien echter krijgt dit ‘wachten’ een bijzondere kleur. Het volledige vers luidt:... t h e n l i u t ,
t h e r g i n a d a t h a r u z e b e i t ô t a (het volk, dat daarbuiten genade verbeidde). Wat
is ‘genade verbeiden’ anders dan een meer passieve aanduiding voor ‘bidden’? Zoo vormt
Otfried in dit geval een brug tusschen Tatian en Heliand en bovendien tusschen de
beteekenisvelden van ‘bidden’ en ‘wachten’, die toch al niet zoo ver uit elkaar liggen als op
het eerste gezicht mag schijnen.
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Jullie
In zijn rede over Deftige en Gemeenzame Taal (1934) geeft Prof. Kloeke een geheel
nieuwe verklaring van jullie. Na eerst de mening bestreden te hebben dat jullie door
klemtoonverspringing uit jelie zou zijn ontstaan, komt hij tot de conclusie, dat we
moeten uitgaan van een vorm joului. Hij wijdt bizondere aandacht aan Noordhollands
jollie en vooral aan de ‘platte’ vorm juilie, dat volgens Kloeke's opgave voorkomt in
Haarlem, Leiden, Hilversum, Laren, Naarden, Hoorn, Koedijk, Osdorp, Spaarndam,
1)
Katwijk, Rijnsburg, Scheveningen . Ik wil met mijn opmerkingen uitgaan van deze
vorm juilie.
In de eerste plaats kan ik Kloeke's mening bevestigen, dat we in juilie met een
oude vorm te doen hebben. Ik vond nl. in een pamfletje van 1709 herhaaldelijk de
vorm juyluy. Het pamfletje is getiteld Hollandse Boere Vreugt wegens de
Roemruchtige Victorie door de Bondgenoten op de Fransen behaalt bij Mons op
den 11 September 1709. Klugtspel. Met Zang en Dans. Gedrukt voor de liefhebbers
van 't Vaderland. Het is jammer, dat de plaats van uitgave niet wordt vermeld. Men
vindt geen verdere locale aanduidingen in het stukje zelf dan: ‘De vertoon-plaats
verbeelt een Dorp’. Wanneer men tracht het op grond van de dialektische
eigenaardigheden te localiseren, komt men tot noordelijk-Zuidhollands. Op
Zuidhollands en niet op Noordhollands wijzen heit of hait voor heeft, vullen voor
veulen, zog voor zeug (het Noordhollands zou resp. het, vool en zeug moeten
hebben). Utrechts kan het niet zijn vanwege paart, kaarl, paarl in plaats van peert,
enz. Het dialekt is dus een aa-dialekt. De enige ae-spellingen zijn: vaere (varen) en
gae

1)

Prof. J.W. Muller tekent hierbij aan dat voor hem, Amsterdammer, juilie tenminste even gewoon
is als jullie of zelfs misschien een lichte ‘verdeftiging’, ‘ontplatting’ van deze vorm.
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(ga), wat ae-relicten of drukfouten kunnen zijn. Op Zuid-Holland en niet op Utrecht
wijzen ook butter (in plaats van botter) en zeun (in plaats van zoon). Het kan echter
niet al te zuidelijk Zuidhollands zijn vanwege bul, dat in zuidelijk Zuid-Holland voor
stier althans nu niet meer bekend is. Voorts is mient voor meent al in de M.E. bronnen
bezig uit zuidelijk Zuid-Holland te verdwijnen. Het dialekt diftongeert, zoals blijkt uit
1)
de opzettelijke spelling duzende (ook nu nog een uu-relict) . De j voor intervokalische
d komt alleen voor in goeje, kwaje, wye (wijde) en beduyen (hiernaast bien voor
bieden). Voorts komt nog voor graften voor grachten. Mij dunkt, het zal er niet zo
heel ver naast zijn, wanneer ik het dorp, waar het stuk speelt, ergens tussen Leiden,
Woerden, Amsterdam en Haarlem plaats. In deze streek was omstreeks 1700 dus
de vorm juyluy bekend. Vroului komt toevallig ook in het pamfletje voor, maar wordt
gewoon vroului gespeld.
Het Wdb. wil juilie verklaren door omzetting uit jielui. Zo ook ongeveer mej. Dr
e

2)

Hol in haar 6 stelling : ‘joelie is uit jieluu ontstaan’. Kloeke leidt juilie af uit joul(u)i
en vergelijkt vruilie uit vrouwl(u)i. Het enige voorbeeld, dat hij van vruilie aanhaalt
(uit Winklers Dial. voor Rijsbergen), blijkt echter met de ‘ui’ een klank als de ö van
‘Götter’ te bedoelen. In juilie wordt echter in de Hollandse dialekten wel degelijk een
ui uitgesproken. De gevallen zijn dus geheel verschillend. Het komt mij voor, dat
juilie beter anders te verklaren is. Kloeke vermeldt voor Elburg een poss. joelie
(naast een personale julie), terwijl Goeree joele heeft. M.i. moet men uitgaan van
joelie. In de tijd, dat gm. ū zich tot [y.] ontwikkelde, werd dit julie, waaruit door de
diftongering van uu tot ui juilie ontstond. Juilie komt uitsluitend voor in gebieden, die
diftongeren. Op de Veluwe, die niet diftongeert, is julie de

1)
2)

Ook dit wijst er op, dat we onze tekst niet te zuidelijk moeten plaatsen: volgens Sewel (1708)
zeiden de Rotterdammers in zijn tijd nog bruud en suuker.
Bij haar diss. Een Tegenstelling Noord: Zuid in de praet. en part. v.d. sterke ww. (1937).
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vorm, die aan Hollands juilie beantwoordt. Zowel het Elburgse poss. joelie als het
Goereese joele zijn oe-relicten in een uu-gebied.
Ik ga er bij deze redenering van uit, dat joelie een heel oude samenstelling is, die
in de tijd, dat joe of ju door jou werd vervangen, niet meer als samenstelling gevoeld
werd. In joelie stond de oe niet in dezelfde positie als in joe. Naast jou behoefde
zich dus volstrekt geen joulie te ontwikkelen. Voorzover ik weet komt joulie dan ook
in geen enkel dialekt voor. Ik meen dus, dat naast elkaar kwamen te staan jou en
julie als twee woorden waartussen geen etymologisch verband werd gevoeld.
1)
Jollie komt, als ik goed zie , alleen in Noord-Holland benoorden het IJ voor. Dit
kan door verkorting rechtstreeks uit joelie zijn ontstaan vóór de overgang van oe
2)
tot uu, die in Noord-Holland allicht later heeft plaats gevonden dan in Zuid-Holland .
In Zuid-Holland en andere gebieden, waar oe wel reeds uu was geworden, is jullie
door verkorting ontstaan uit julie. In Noord-Holland stonden dus aanvankelijk
misschien naast elkaar de lange vorm *joelie en de verkorte vorm jollie, in
Zuid-Holland de lange vorm julie en de verkorte vorm jullie. Later werd ook
Noordhollands *joelie tot julie en nog later werd julie in heel Holland tot juilie. Men
kreeg dus toen deze toestand, dat naast de in heel Holland voorkomende lange
vorm juilie in Noord-Holland de verkorte vorm jollie en in Zuid-Holland de verkorte
vorm jullie stond. Jullie heeft tenslotte zowel jollie als juilie grotendeels verdrongen
en is min of meer algemeen beschaafd geworden (hoewel van oorsprong een platte
Zuidhollands-Utrechtse vorm).
Het Zuidafrikaanse julle, dat uit het Zuidhollands-Utrechtse jullie moet zijn ontstaan
(verg. hulle uit hullie), wijst erop, zoals Kloeke t.a.p. 14 reeds opmerkte, dat de vorm
e

jullie minstens tot de 17 eeuw moet teruggaan.
K. HEEROMA.

1)
2)

Vgl. het overzicht bij Kloeke t.a.p. 19.
Vgl. voor de uitbreiding van oe > uu mijn zojuist gereed gekomen artikel De Vlaamse Expansie.
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Lierelauwen
Een enkele opmerking naar aanleiding van de bespreking van lierelauwen in Tschr.
56, 91/93 moge hier een plaats vinden.
Dr. Heeroma's verklaring van lier- in lierelauwen als het subst. lier ‘wang’ is eigenlijk
een herontdekking. Men vindt hetzelfde reeds als een mogelijkheid genoemd in
Vercoullie's Beknopt Etym. Wb. der Ndl. Taal i.v. lierlauw. Wat de betekenis betreft
leest men daar: ‘de bet. ware dan: zoo weinig warm dat men het tegen de wang
kan houden’. Iets dergelijks is te vinden in Koenen's Verkl. Handwb.: ‘zoo weinig
warm, dat men het tegen de lier of wang kan houden’; en als voorbeeld van gebruik
wordt daar gegeven: ‘een lierlauw strijkijzer’.
Deze verklaring verschilt dus van die van Dr. Heeroma, die gist dat men moet
denken aan het lauw maken van een vloeistof in de mond, daarbij uitgaande van
het gebruiksvoorbeeld bij Kiliaan ‘lierelauwen den dranck’. Met een strijkijzer zal dat
intussen moeilijk het geval kunnen zijn! Ziet men dus af van de interpretatie ‘lauw
maken in de mond’ en stelt men daarvoor in de plaats ‘iets lauw (zo weinig warm)
maken, dat men het in de mond kan nemen of tegen de wang kan houden’, dan
vervalt daarmee het verband met ‘een zeker geluid, niet ongelijk aan het murmelen
en klokken van een enigszins snelstromende beek’ (t.a.p. 92) en als consequentie
daarvan het verband met het tweede w.w. lierlauwen, ‘een murmelend geluid maken’.
Dit steunt, dunkt mij, de opvatting van Dr. Heinsius (t.a.p. 93), n.l. dat dit laatste
woord een onomatopee is en gescheiden moet worden van het eerste.
Soest
TH.H. D'ANGREMOND.
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Nog eens lierelauwen
Zooals de heer d'Angremond hierboven heeft opgemerkt, is Dr. Heeroma niet de
eerste geweest die in lierlauw een samenst. met lier, wang, heeft gezien: Vercoullie
is hem daarin voorgeweest. Doch de schrijver vermeldt niet dat Vercoullie blijkbaar
later is gaan twijfelen; in den derden druk van diens woordenboek staat nl.: ‘of een
redupl. van lauw, of een samenst. met 3. lier (bedoeld is: lier, wang)’. De
eerstgenoemde onderstelling vindt men eveneens bij Franck-Van Wijk, en zij is
reeds van ouden datum (zie De Jager, Verscheidenh. 156).
Dat er een ww. lie(re)lauwen bestaat, dat van zijn oorsprong af een
klanknabootsing is geweest, wordt alleen door Dr. Heeroma ontkend: Dr. Heinsius
en de heer d'Angremond zijn daarvan wel overtuigd, en ik meen het daarin met hen
eens te moeten zijn. De overgang der beteekenissen wordt bij Heeroma zóó
gewrongen, dat er gegronde reden is aan zijn voorstelling van zaken te twijfelen,
en bovendien wijzen de vormen lielauwen en loerelierelauwen er duidelijk genoeg
op dat men met een verklanking te doen heeft. Doch neemt men dit eenmaal aan,
dan wordt het moeilijk voor het bnw. lierlauw (en het daarvan afgeleide ww.
1)
lierlauwen ) aan Heeroma's etymologie vast te houden. Immers men moet dan
gelooven dat het oudere Nederlandsch twee gelijkluidende ww. van een zeer
bijzonderen vorm heeft gekend, die volstrekt niets met elkaar hadden uit te staan;
dat lijkt niet bijzonder waarschijnlijk. Houdt men met De Jager en Franck-Van Wijk
het eerste lid van lie(r)lauw voor een reduplicatielettergreep, dan komt het woord
veel dichter bij de verklanking te staan, dan met Heeroma's verklaring. Het bnw. is
dan een soort van spontane formatie, waarvan het eerste lid nagenoeg zinloos is.

1)

De opmerking van Heeroma dat de formatie van lierlauwen te vergelijken zou zijn met die
van handteekenen, is onjuist: lierlauwen is een afl. van een bnw., handteekenen een jonge
samenst. naar Duitsch model.
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Hoe weinig scherp de beteekenis van het heele woord lierelauw zelfs kan zijn, blijkt,
dunkt mij, uit een plaats die ik onlangs vond bij Van den Born, Sedigh Leven. Men
leest daar op blz. 206: ‘De Lolle-pot, een stinck-bestel; Hier brandt de pels, en daer
het vel: 'T is vier by vuyl, of vuyl by vier; 'T is lierelauw, of lauwe lier’. Het is duidelijk
dat beide woorden hier nagenoeg zonder zin zijn; het lijkt een spelen met klanken
waaraan de dichter zich heeft overgegeven.
Mijn conclusie is ten slotte dat de oude etymologie van De Jager voor lie(re)lauw
en lie(re)lauwen is te verkiezen boven die van Dr. Heeroma, ook zooals ze gewijzigd
door de heeren Heinsius en d'Angremond is voorgesteld.
Leiden
J.H. VAN LESSEN

Boekbeoordeeling
P. Dr. Heinrich Rademacher S.J., Mystik und Humanismus der Devotio
Moderna in den Predigten und Traktaten des Johannes Veghe. Ein
Beitrag zur Geistesgeschichte Münsters um 1500. Hiltrup 1935.
In zijn uiteenzetting van wezen en begrip der mystiek in de Devotio Moderna,
waarvan Johannes Veghe als vertegenwoordiger wordt voorgesteld, polemiseert
Dr. Rademacher herhaaldelijk tegen Rudolf Stadelmann, die in zijn veelomvattend
werk: Vom Geist des ausgehenden Mittelalters de mystiek der moderne devoten
voorstelt als de gedrukte stemming van teleurgestelde mensen, quietisten, die niet
in staat waren om de mystiek van Eckhart en Tauler te begrijpen. Thomas à Kempis
was ‘de Simplicissimus van de Broeders des Gemenen Levens’ en zijn Imitatio
Christi ‘het stichtingsboek der ontgoochelden van alle eeuwen’.
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Dr. Rademacher voert hiertegen aan, dat de vervlakking der mystieke beweging in
de 15e eeuw niets afdoet aan 't wezen der mystiek en dat de zgn. eigenlijke mystici
ook niet oorspronkelijk waren. De grondslag der Devotio Moderna, en in 't bijzonder
van Thomas à Kempis, was volgens hem niet spiritualistisch-quietistisch, maar
volstrekt ethisch en gegroeid uit de werkzaamheid van de goede wil. En dat Geert
Grote de wetenschap niet afwees, evenmin als Thomas à Kempis, bewees wel de
historische betekenis van de school te Deventer en de Duitse filialen. Volgens Dr.
Rademacher is de Imitatio de edelste getuigenis van de echt Katholieke mystiek en
Ruusbroec was de geestelijke promotor van de Devotio Moderna. 't Mystieke doel
was het deel hebben aan de Goddelijke vreugde en het met God in volkomen liefde
verenigd zijn.
Wie van Stadelmann zelf weet, wat hij bedoelt met het quietistische in de houding
der moderne devoten, zal de afstand tussen hem en Rademacher niet zo groot zien
als hij, die alleen uit Mystik und Humanismus zijn inlichtingen heeft. Stadelmann
toch, die de houding der moderne devoten beziet van Cusa's docta ignorantia uit,
maakt aannemelijk, dat het Spiritualisme en de docta ignorantia in de grond dezelfde
begrippen vertegenwoordigen, n.l. begrippen, die het scholastieke systeem der
verzekerdheid doorboorden en de synthetische kracht er van deden verslappen.
Ditzelfde gebeurde door het overbrengen van het religieuse element uit de objectieve
in de subjectieve, persoonlijke sfeer, en uit het sacrale in 't ethische, gelijk dat bij
de Broeders des gemenen Levens het geval was. Dat hij voor het actieve element
in de Moderne Devotie wel degelijk oog heeft, blijkt uit het verband, dat hij legt tussen
haar en de docta ignorantia: in de ‘nieuwe vroomheid’, die alleen in de Nederlandse
Gemeenschap het gebracht had tot een besliste uitdrukking van haar wil,
(Stadelmann pag. 75) vond de Ignorantie een rijke bron.
Ook zegt Stadelmann niet, dat Thomas à Kempis de wetenschap afwijst, evenmin
als Cusa's Ignorantia dat doet. Maar
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hij doet uitkomen, dat beiden 't ingebeelde weten afwijzen in naam der waarheid
(pag. 77).
Rademacher wijst op de misvatting van sommigen, die de deugdenleer voor de
uitsluitende inhoud der moderne devoten hielden en minachtend spraken van
practische mystiek. De onderscheiding echter tussen mystica theologia speculativa
en practica heeft Gerson reeds gemaakt, zonder iets kleinerends te bedoelen.
Voor de literatuurhistorie is van belang, de emblematische wijze van spreken,
door Veghe in zijn preken toegepast. Zo sprak hij van het ontstaan van het
bruiloftskleed, waarin acht deugden haar plaats hebben: de deemoed verschaft de
nodige wol, de liefde verft het afgewerkte kleed. Elders spreekt hij van de geestelijke
tempelbouw, met deemoed als fundament en liefde als bekroning. Dan weer spreekt
hij van 't viooltje der deemoed als 't eerste bloeisel der lente en 't begin der
volkomenheid, over de lelie der reinheid, het madeliefje der wilsvereniging, de roos
der liefde.
Dat deze beelden algemeen gebruikelijk waren in de stichtelijke taal dier dagen,
mag men aannemen, als men denkt aan de emblemen der verschillende
rederijkerskamers.
Omtrent Veghes humanistische denkbeelden merkt Rademacher op, dat V. in
den mens het natuurlijke evenbeeld Gods ziet. Hierin, zegt R., verschillen de
Devoten-humanisten van Eckhart, wien 't natuurgevoel nagenoeg geheel ontbrak.
In hoeverre in de, m.i. wat gewilde, polemiek tegen Stadelmann de bijzondere
belangstelling meespreekt van den Jezuïet Rademacher, die in Geert Grote een
geestelijken vader zijner orde erkent, waag ik niet te beslissen. Wel durf ik zeggen,
dat hij de belijders van de praedestinatieleer onjuist beoordeelt. Dat hij voor die leer
geen goed woord overheeft, is te begrijpen, maar te zeggen, dat zij, die in de
Hervorming uitgingen van die leer, het slechts gebracht hebben tot een sentimenteel
pietisme, is in strijd met de doodsverachting, door velen hunner betoond op de
brandstapels der Inquisitie.
A. ZIJDERVELD
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Ingekomen boeken
Dr. D. TH. ENKLAAR, Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche
Groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden. (Van Gorcum's
Historische Bibliotheek, Dl. XII). Assen, 1937. Van Gorcum & Comp. N.V. Prijs
ƒ 3.90
Dr. K. FOKKEMA, Het Stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de
grammatica van het dialect van Leeuwarden. (Friesch-Saksische Bibliotheek.
II). Assen, 1937. Van Gorcum & Comp. N.V. Prijs ƒ 3.90.
Dr. J. GESSLER, De Vlaamsche Baardheilige Wilgefortis of Ontcommer. Uitgeverij
‘De Sikkel’ Antwerpen. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1937. Prijs bij
inschrijving fr. 40.-.
JOOST VAN DEN VONDEL. Geboren zu Köln am 17. November 1578. Gestorben
zu Amsterdam am 15. Februar 1679. Festschrift zum 350-jährigen Geburtstag
des Dichters. (Schriften des Deutsch-Niederländischen Instituts Köln, Heft 3).
Jena, 1937. Eugen Diederichs Verlag.
JAAP KUNST, Terschellinger Volksleven. Gebruiken, Feesten, Liederen, Dansen.
Met 27 fotografieën, ruim 120 melodieën en een kaartje. Tweede, herziene en
vermeerderde druk. Den Haag, 1937. H.P. Leopold's Uitg. Mij. Prijs, gebonden
ƒ 2.50.
Prof. EVALD LIDÉN, Ordstudier (Meijerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning 1),
Göteborg, Elanders Boktrykeri Aktiebolag, 1937. Prijs 3 kr.
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Vondel in zijn bespiegelingen
Door een rijke schat van gegevens omtrent de bronnen, door Vondel voor zijn
Bespiegelingen gebruikt, heeft prof. Molkenboer een belangrijke bijdrage geleverd
tot het verhelderen van des dichters beeld. Maar wij zien beiden een verschillenden
Vondel: prof. Molkenboer ziet in den dichter van ± 1660 nog sterke gelijkenis met
den hekeldichter. Ik niet; met prof. Brom zie ik in den lateren Vondel een milder
stemming, als gevolg van de invloed, door Hugo de Groot, den strijder voor vrede
onder de Christenen, op hem uitgeoefend. De geschriften van de kerkelijke pacifisten
de

de

der 16 en 17 eeuw behoren dan ook m.i. mede tot de bronnen voor de kennis
van de geestelijke atmosfeer, waarin de Bespiegelingen zijn geschreven. De studie
daarvan heeft mijn vermoeden versterkt, dat het gedicht in één lijn ligt met het
ontworpen en ten dele bewerkte epos met Constantijn de Grote als held, met Jozef
in Dothan en Peter en Pauwels. In het ontworpen epos zal Vondel de overwinning
van het Christendom over het Heidendom hebben bezongen en den keizer, onder
wiens regering en leiding de eenheid onder de Christenen tot stand kwam. Ook in
Peter en Pauwels zegeviert het Christendom over de Heidense Oudheid, gelijk in
Bespiegelingen; Jozef in Dothan is door Vondel als een spiegel voorgehouden aan
de verdeelde Christenen, die fel tegenover elkaar stonden - men denke aan de
Dertigjarige oorlog - ondanks het gevaar, dat uit Oost-Europa dreigde van de zijde
der Turken. In Bespiegelingen worden eveneens de Mohamedanen aangewezen
als erfvijanden van het Christendom.
Zo gezien was voor mij de vraag beantwoord, die meermalen bij me was gerezen,
hoe het komt, dat het gedicht Bespiegelingen zo ‘katholiek’ is, katholiek in de zin,
waarin ook de Protestanten dat woord gebruiken.
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Is 't mogelijk, dacht ik, dat verschillende gedeelten er uit, met name die, welke
redeneringen bevatten in ‘populaire’ trant, oorspronkelijk bestemd waren voor het
epos? Prof. Molkenboers aantekeningen versterkten mijn vermoeden, dat die
polemiek over het Godsgeloof gericht was tegen de ‘Heidenen’.
Zeker, herhaaldelijk stijgt de dichter, vooral ook door zijn uitgebreide theologische
kennis, boven het bevattingsvermogen van het ‘volk’. Maar dat is ook het geval met
Hugo de Groot in zijn Bewijs van den waren Godsdienst, dat als tegenhanger van
Vondels Bespiegelingen te beschouwen is en dat door De Groot bestemd was als
een wapenzaal voor de zeelieden, die in vreemde landen het Christelijke geloof
hadden te handhaven tegenover het Mohammedaanse en 't Joodse. Een soortgelijk
publiek moet Vondel zich gedacht hebben.
Telkens als ik Bespiegelingen las, beleefde ik weer mijn jeugd in een
gereformeerde omgeving, en de winteravonden, dat de mannen rondom de kachel
theologische gesprekken voerden over God en zijn wereldbestuur, zijn
voorzienigheid, almacht en rechtvaardigheid, en hun geloof sterkten tegenover een
denkbeeldigen of afwezigen ongelovige of een aanwezigen onverschillige. De
argumenten ontleenden zij aan 't ‘gezond verstand’ en aan de bijbel: ieder, die zijn
ogen opendeed en nadacht, moest tot de overtuiging komen van een leidende
1)
macht; alles getuigde van een volmaakt bouwmeester . En wat een voorzienigheid!
Bij 't plukken der vruchten van de bomen vond men al de knoppen voor 't volgende
2)
jaar! Dat iemand kon twijfelen aan de geloofwaardigheid van 't Evangelie was
onbegrijpelijk. Paulus was toch geen kind geweest en diens bekering niet in een
3)
hoek geschied? - Viel er op het zedelijk leven van een ‘liberaal’ niets te zeggen,
dan liet men gelden, dat hij naar de wereld een fatsoenlijk mens

1)
2)
3)

Besp. III 1193 vlg, 1209 vlg;
I 1151 vlg, 1363 vlg; III 531 vlg; en passim
V 277-293;
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1)

was, maar daar nam God geen genoegen mee. Zonder Godsdienst was geen echt
2)
zedelijk leven mogelijk en zou de maatschappij ontaarden. Trouwens, zo zeker
waren die ‘ongelovigen’ niet in hun overtuiging, dat zij 't zonder God konden stellen;
men kende verschillende verhalen van ‘atheisten’ met een ruim geweten, die op
hun sterfbed tot inkeer waren gekomen toen de dood hun in Vondeliaanse gestalte
verscheen:
Schoon 't boos geweten traeg zich voor de Godtheit buight,
En lang hartneckigh blijft, al wordt het overtuight,
Nochtans wanneer de doot het kranckbedt komt genaecken,
Gelijck een dootshooft gaept, met ongevleeschte kaecken,
En schincklen, zonder vel, en tast den krancken aen,
Met zijne kille hant, begint de pols te slaen,
Het hart te sidderen, de geesten te bezwijcken,
Dan breeckt het doodzweet uit, de valsche troosters wijcken,
De strenge rechter treet ter vierschaer van 'tgemoedt,
En die het leven sleet met lasteren en tergen
Der Godtheit, neemt de schim des godtsdients uit ontzagh
Te baet, met flaeuwe hoope, of hij Godts stercken dagh
Aldus ontschuilen moght. (IV 1173-1191)

Ze waren nog minder dan de ‘blinde heidenen’, zulke eigengerechtigen, want die
knielden tenminste nog voor hun afgodsbeeld! Hoe vaak heb ik die heidenen niet
horen noemen als een bewijs dat er altijd onder alle volken godsdienst was geweest.
Men mag glimlachen over zulke naïve egocentrische denkbeelden, men lache
niet om het godsvertrouwen, de ernstige blijmoedigheid, waarmede velen de
moeilijkheden des levens aanvaardden. Nog denk ik met eerbied terug aan hen,
die in hun levenswandel de waarheid bewezen van Vondels woord, dat waarachtige
godsdienst en wijsheid samengaan. (V, 1822) Met deze jeugdherinneringen in mij
kwam ik steeds weer onder de indruk van Vondels overtuiging, zijn vroomheid,

1)
2)

IV 819 vlg, 825 vlg, 831 vlg; V 1945 vlg;
V 1949 vlg.
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gevoed door de beschouwing der schepping en door wat zijn boeken hem hadden
geschonken. Mij zijn dan ook de Bespiegelingen met haar rijke welsprekendheid,
haar schat van beelden en vergelijkingen een bron van genot.
Treffend is de overeenkomst in denken en redeneeren van den intellectueel der
de

17 eeuw en van mijn eenvoudigen van geest ondanks het wijde verschil in kennis.
Mijn oude vrienden redeneerden als volgt: een verstandig man begrijpt, dat de
wereld, gelijk alles wat we rondom ons zien in huis en erf, niet van zelf kan ontstaan
zijn, maar een maker moet hebben. Wie dat niet wil toestemmen, moet dan maar
eens verklaren hoe het tot stand gekomen is en wie de wisseling in de natuur aan
de gang heeft gebracht.
Vondels betoogtrant ligt in 't zelfde vlak: de ‘ongodisten, verlochenaers van
Godtheit of Goddelijcke voorzienigheit’, tegen wie Vondel zich richt, die niet geloven
aan God als eerste beweger, maar als pantheist zich God denken als de eeuwig
levende inwonende kracht, worden niet weerlegd door een dwingende redenering,
maar worden gesommeerd het bewijs te leveren, wie dan wel als hoogste macht
alles beweegt. Als zij spreken van de ziel der wereld, dan moet God toch die ‘drijfziel’
hebben geschapen. (I, 436) Met deze opmerking acht de dichter bewezen, dat Godts
macht alles voortbrengt ‘uit den schoot van vrouw natuur’.
Men ziet bewegingen, die roepen, schoon wij zwegen,
Een eenige onbeweeghde is oorsprong van 't bewegen.
(I 445-446)
Maar de Godloochenaer smilt, om glimpigh ons
't bewijs van Godt te ontwringen,
In eenen naem het werck en d'oorzaeck aller dingen,
Of lochent het begin en eindt van dit heelal. (I 525-527)

Heel ‘verstandig’ houdt Vondel oorzaak en gevolg uiteen:
Zoo lang de reden werk en oirzaeck in der daet
Gescheiden houdt en d'een recht over d'ander staet,
(I 959-960)
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kan men God en de schepping niet vereenzelvigen: ze zijn niet met elkaar verbonden
als de zon en haar stralen (I 975), maar als Jacob van Campen en zijn stadhuis.
(Wat Vondel reden noemt, noemen wij verstand.)
Dat de stof niet eeuwig is, betoogt Vondel op de volgende wijze: als ze niet uit
God ontstaan was, dan zou ze eeuwig zijn, dus beginloos en dus gelijk aan God
zelf, maar dat aanvaardt geen verstandig mens.
Wie stelt de weerelt, die bepaelt is, dan gelijck
Met Gode, nademael geen redelijcke wetten
Gedoogen neffens een twee eeuwigen te zetten.
(I 1092-1095)

Het verzekeren van eigen overtuiging heet bewijzen. Zijn leermeester, Thomas van
1)
Aquino , had tegenover de pantheïsten toegegeven, dat het ontstaan der wereld in
de tijd niet te bewijzen was, maar alleen te geloven. (Dicendum quod mundum non
2)
semper fuisse sola fide tenetur et demonstrative probari non potest’ .
God is Geest, zegt ook Vondel, maar niettemin herinnert zijn Godsbeeld heel
sterk aan den Oudtestamentischen Jahve met zijn zeer menselijke trekken, gelijk
ook de God van mijn woordvoerders. De rechtvaardige God beloont en straft naar
de gedragingen zijner kinderen. Hij is wel liefderijk, maar kan ook boos zijn.
De gramschap past aan Godt zoo eerlijck als gena,
Opdat zijn heerschappij in Zijne kracht besta. (IV 325-326)
Het strijt te regelrecht met Godts rechtvaardigheit,
Dat ongelijcken, hier in weelden, en verdrieten,
Gelijck staen na hun doot, een' zelven staet genieten.
(IV 345-348)

Verderfelijk is dan ook de Epicuristische leer vooral hierom,

1)
2)

Of was het Suarez? Vragen van dezen aard laat ik graag aan de deskundigen over. Zie De
Beiaard, Jg VIII, 1923, I 456 vlg.: Was Vondel Thomist?
Aangehaald in Allard Piersons Gesch. van het Roomsch-Katholicisme, dl III hfdst. II.
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dat ze aanprijst ‘stil van harte, gerust en zorgeloos en vrij van schrick en smerte,
Te leven zonder hoop op loon en vrees voor straf,
Totdat de zerck de ziel en dootbus decke in 't graf. (IV 47-51)

Die leer doodt het verantwoordelijkheidsgevoel en dus de zedelijkheid. Dat deed
ook het pantheïsme. Had de pantheïst gelijk, en heerste er natuurnoodwendigheid,
dan zou de mens als gedetermineerd wezen niet verantwoordelijk kunnen zijn voor
zijn handelingen, en woorden als godsdienst en zedelijkheid zouden zinledig zijn.
Vondels doel is, den mens tot een Christendom te brengen, dat voor den
eenvoudigen mens te begrijpen is:
Wie twijfelt dat de ziel, als 't lichaem leght verbeeten,
In 't graf verrot, van Godt verlaeten, en vergeeten,
Dewijl de booswicht zelf, in 't scheiden van den geest,
Zijn straf genaecken ziet, en voor den rechter vreest?
Hier draeft de godsdienst op. (IV 695-700)
't Veraerden van Godts dienst (die bij natuur en reden
Was ingevoert, waerdoor de Godtheit aengebeden,
Geviert wiert, en ge-eert,) vertoont zich in de daet
Uitwendigh, en in 't hart van binnen; en dit laet
Zich zien in 't lochenen der Godtheit zelf, daer d'ouden
En wijzen dezen dienst in 't algemeen op bouden.
't Verbastren van Godts dienst voert schelmsche zeden aan;
't Verbasteren van Godt in kennisse, is de baen
Tot blinde afgoderij, die d'afgôon quam verheffen.
De waerheit staet alleen op 't middelpunt te treffen:
Want zoo de pen in 't wit van een papieren velt,
Drij lijnen, evenwijt van een gescheiden, stelt,
De midlijn zal alleen de loutre godsdienst heeten;
De rechte afgoderij, daer duyzent afgôon zweeten.
De slincke draeght den naam van ongodisterij.
Dus blijft de middenlijn van smet en dwaeling vrij.
(IV 1015-1031)
De wijs van godtsdienst wort in 't gros beknopt begrepen
In afgodisterij, en in godisterij,
Hebreeusch besnedendom, en Turcksheit: zet hier bij
Het heiligh Kruisgeloof, en vergelijck al tzaemen
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Oock ieders tijt: sla ga het leven en de naemen
Der stichteren, meteen wat geloofwaerdicheit
Elck medebrengt: (V 1910-1916)

dan zal, volgens Vondel, ieder moeten toestemmen, dat de Christelijke godsdienst
de ware is. Deze eenvoudige redenering is overtuigend voor iemand, die al overtuigd
Christen is en op dezelfde wijze redeneert.
Ook Vondels opvatting van de vrije wil is ‘populair’, ‘Katholiek’. Hij verstaat er
onder: vrije verkiezing, willekeur, en niet vrijheid in zelfbepaling, krachtens onze
aanleg, dus gebonden vrijheid, gelijk wij die verstaan.
Die opvatting brengt Vondel af en toe tot redeneringen, die voor ons niet logisch
zijn. God is noodwendig, zegt Vondel, Hij kan niet laten te zijn. Tot Gods wezen
behoort de noodwendigheid zijner werkzaamheid, maar uit die ‘noodwendigheid
van werking’ kan men niet besluiten, dat Gods wil, die vrij is, ‘sta geboeit en ingetoomt
en stil
In wercking buiten Godt en Godts natuur gesloten,
Maer wat gebeurzaem is, wordt hier alleen verstooten
Uit Godts natuure, opdat uitwendig vrije wil,
Inwendigh Godts natuur dus wercken door verschil.
Wij zien natuurdwang dan inwendigh in het wereken;
De vrije willekeur laet zich van buiten merken (II 825 vlgg).

Gods wil en Zijn wezen zijn dan ook niet één, gelijk voor den panentheïst of pantheïst,
die in de schepping de verwerkelijking ziet van Gods wil. Voor Vondel, die wil en
willekeur vereenzelvigt, is die gedachte ontoelaatbaar (II 763 vlgg).
Als hij elders (II 1255 vlgg) Gods liefde gelijkstelt met zijn scheppingsdrang, die
niet laten kon ‘zich zelve in 't schepsel uit te breiden,
Zoo weinig als in 't minste een wezen onvergaen
In 't scheiden van zijn form, kan duuren en bestaen’,

- een gedachte, die bedenkelijk dicht tot eenheid van ‘wil en wezen’ nadert - dan
vindt de commentator, prof. Molkenboer
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't nodig, zulke verzen te verontschuldigen als dichterlijke hyperbool (W.B. dl. IX pag.
504)
Vondels weergave der verhouding tussen Gods noodwendigheid, Zijn
onveranderlijke, eeuwige scheppingsdrang en Zijn vrije wil, is voor ons evenmin
logisch: Gods onverzetbaarheid schijnt de vrije wil te ‘besnoeien’
En Godt den willekeur t' ontweldigen met kracht:
Want kan hij anders niet dan d'onverzetbre macht
Hem toelaet, dat betoomt het zus of zoo te willen.
Is wil als wezen een, en buiten het verschillen,
Zoo staet een zelve wil, als 't wezen, eeuwig vast.
Maer d'onverzetbaarheit, in 't hemelsch te bespeuren,
Betoomt geensins Godts wil in 't vrije willekeuren
Nacrdien hij in een' blick met zijn voorzichtig oogh
Uit d'eewigheit het al doorzien heeft, van zoo hoogh
Hij zittende, in het licht, te moet zag alle tijen,
En ieder op zijn orde en beurte heeneglijen,
In hun nootwendigheit, in hun gebeurzaemheit,
En vrijheit, naer het lot een ieder toegeleit. (II 763-779)

De gedachte van Gods overalheid en oneindigheid, die Vondel tot zijn vreugde
bevestigd had gevonden door Hermes Trismegistus, - nergens was omtrek en overal
middelpunt - verontrustte Vondel evenmin als die van de oneindige scheppingsdrang.
Het Copernicaanse en het Ptolemaeische wereldbeeld staan bij hem vreedzaam
naast elkaar. Zijn wetenschap overschreed niet de grenzen van zijn tijd; zij had
veeleer het gezicht van het verleden. Een denker of vorser - prof. Brom heeft dit
reeds opgemerkt - was Vondel niet, maar een verzamelaar van gegevens voor zijn
1)
pleidooi. Geen Vondelkenner onderschrijft meer, meen ik, het oordeel van P.J.
Koets, den bewerker van Peter en Pauwels in 1869, en van H.J. Allard, die hem ±
1870 een groot theoloog en een wijsgeer noemden, ja, in hem de evenknie van
Dante zagen. Wijsgerig mogen de Bespiegelingen niet heten. Van een wijsgeer
verwachten

1)

2

Vondels geloof pag. 395
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wij een onpartijdige houding. Wij willen, dat hij van het standpunt van den
tegenstander uit diens opvatting beoordeelt. Zo mag de wijsgeer de houding niet
veroordelen van iemand, die, in de overtuiging, dat hij, uit kracht van zijn vrije wil,
zijn handelingen kan richten en zijn begeerten kan doden, het leven meent te
overwinnen en meent God niet nodig te hebben. De wijsgeer zou mogelijk wijzen
op het gevaar van te struikelen en van overschatting der kracht, maar veroordelen
zou hij niet. En toch zou de wijsgeer ook den wijzen en vromen Vondel kunnen
nazeggen:
Al wie in ootmoed wordt herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht.

Wat kan Vondel bewogen hebben ± 1660 met zo'n langademige Godsleer voor den
dag te komen? Die vraag wordt nog dringender, nu uit Molkenboers inlichtingen
gebleken is, in welke omvang de dichter zich heeft bediend van Lactantius' en
Vossius' geschriften, want nu wint de overtuiging aan kracht, dat Vondel hoofdzakelijk
in de Christelijke Oudheid verwijlde tijdens zijn Bespiegelingen. Waren er in 't midden
de

der 17 eeuw hier zoveel ‘ongodisten’, dat het leerdicht actueel kon zijn? Zeker, er
waren Socinianen en natuurfilosofen van twijfelachtige Christelijkheid, maar waartoe
die honderden verzen, onmiddellijk gericht tegen Epicurus en Lucretius? We weten
wel, dat het in Vondels tijd spraakgebruik was om ketterijen van allerlei aard te
noemen met de namen van de stichters uit de Oudheid. Arianen, Valentinianen,
Pelagianen, Manichaeers, Epicuristen, Stoicijnen kende, naar het schijnt, elke
1)
ontwikkelde leek. Maar Vondel volgde Lactantius ook in diens strijd tegen Epicurus
zo op de voet, dat men van een dichterlijke bewerking kan spreken, zelfs van een
de

de

vertaling, zodat men de 16 en 17 eeuw daarin nauwelijks herkent. Zou niet reeds
een groot gedeelte er van reeds vroeger kunnen ontstaan zijn? Ik zie tenminste
geen voldoende verklaring voor de langademige bestrijding in 1660. Bezien we de
kwestie

1)

I 155, 521, 661, 843; III 17, 1357; IV 21, 39, 61, 114; V 1929.
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nader. Vondels ‘ongodisten, verlochenaers der Godtheit of Goddelijcke
Voorzienigheid’ zijn tot twee hoofdgroepen te brengen: a. verschillende soorten
ketters, waaronder de Arianen en Socinianen den dichter het langst bezig hielden
en b. de twee groepen belijders ener zuiver monistische wereldbeschouwing, n.l.
Materialisten als Epicurus, en de Pantheisten gelijk Averroës, die door Thomas van
Aquino was bestreden.
Opmerking verdient, dat Vondel in 1659 slechts het fragment uitgaf dat tegen de
Arianen en Socinianen was gericht, hoewel toen de vijf boeken reeds voltooid waren.
Waarom? Wellicht waren toen de Poolsche Sociniaanse ballingen hier zo talrijk, dat
ze gevaarlijk werden geacht voor de zuiverheid der Christelijke leer.
De verklaring voor de uitgave van 't hele gedicht in 1662 is wellicht te zoeken in
het feit, dat Amsterdam toen een brandpunt der wetenschappelijke wereld was. De
opgang, die de nieuwe natuurleer maakte, is af te lezen uit de toen verschenen
werken. Hobbes' Elementa philosophica de cive werd bij Elsevier gedrukt in 1647,
1657 en 1669; zijn Leviathan of van de stoffe in 1667. Bij Blaeu verscheen in 1649
Elements philosophiques du citoyen en in 1668 Hobbes' Opera philosophica. Adriaan
Vlacq in Den Haag gaf Gassendi's De vita et. moribus Epicuri in 't licht, waarvan in
2

1656 een tweede druk noodig bleek. De mening van Te Winkel (Ontw. III pag. 498),
dat de ongodisten het niet licht waagden, voor hun mening uit te komen, wordt door
deze feiten gewraakt. Ook de berichten van Meinsma in Spinoza en zijn kring zijn
hiermee in strijd. Ik noem slechts de verschijning van het woordenboek der
gebroeders Koerbach: Bloemhof van allerlei liefelijkheid zonder verdriet. Dat ‘daarom’
Vondel zijn aanval richtte tegen de heidense schrijvers en wel voornamelijk tegen
Lucretius, gelijk prof. te Winkel onderstelde, is niet aan te nemen. Men zag den
vijand vlak bij en onder de bestrijders zien we Christendichters van verschillende
gezinten. De Calvinist Jeremias de Decker richtte zich in een puntdicht tot Epicurus
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in deze trant: Als ge, met de orde in de natuur, de doelmatigheid van 's mensen
bouw voor oogen, in alles niet Gods goedheid, almacht en wijsheid ziet,
‘Zoo zijt ghy, botte geest, niet waardig, dat gij 't ziet’
(Ed. 1726, dl II pag. 125).

De ‘vrome libertijn’ Joachim Oudaan, die in zijn lofdicht Op het bewijs van de
waarheid van den Christelijken Godsdienst, door den Heere Hugo de Groot als
1)
anderen voorgestelt , onder die anderen ook Vondel wel zal begrepen hebben, blijkt
diens zienswijze te delen: God had den mens geschapen ‘met genoegzaam licht,
om zich te houden in de palen van gehoorzaamheid’, maar de hoogmoed heeft hem
op de weg der zonde gebracht. Toen heeft God uit liefde Zijn Zoon gezonden en
de wereld heeft met vreugde de nieuwe leer ontvangen, en ‘dus ruilt het al aanzien,
rijkdom en gemak en leven voor de kennis van den Heer’. ‘Dus stond een poos die
opgang in zijn bloei’, maar later verzwakten geloof en kennis. Satan verblindt den
mens en doet zijn best ‘om 't zwak geloof te rukken van zijn gronden’ en nu wil de
mens den grond
Doen rusten op natuurs onwankle wetten,
Als waren deez' het eeuwige beslag
Der standzaamheid van schoren en houvasten.
En 't heerlijk Werk, waarin het Wezen Gods
Als in een prent, en spiegel, is te lezen,
Schijnt hier de grond, om immers, Hem ten trots,
Den Maker zelf t'ontmaaks'len in zijn wezen.

Velen hebben, als Archimedes, zoveel vertrouwen in de onfeilbaarheid der
natuurwetten, dat ze God overbodig achten.
Geen vleesch en bloed bereid ons zoo den strijd,
Geen macht en nijd van Heidenen en Joden,
Maar 't scherp verstand, 't spitsvindige vernuft,
Dat billijk tot Uw kennis op moest stijgen,
Verstrekt, terwijl 't in 't ijd'le zich versuft,
De dommekracht, om 't al omveer te krijgen.

1)

Poezy I pag. 88 vlgg.
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Bij 't horen van zulke stemmen is 't geen wonder, dat men in die strijd de Christelijke
apologeten der Oudheid in 't veld bracht, wier geschriften uitstekend konden dienen
als tegengif of voorbehoedmiddel. Een der meest gelezen auteurs was Lactantius,
de leermeester van Constantijn de Grootes zoon. In de zeven boeken zijner Divinae
Institutiones (I De falsa religione, II De origine erroris, III De falsa sapientia, IV De
vera sapientia, V De justitia, VI De vero cultu, VII De vita beata) bestreed hij de
heidense godsdienst en de heidense wijsgeren, in 't bijzonder Epicurus. Hoeveel
uit dit werk, en ook uit Lactantius andere geschriften, in de Bespiegelingen is
overgegaan, zie men in de uitvoerige aantekeningen van prof. Molkenboer. (W.B.
de

de

Dl IX) Lactantius, ‘de Christelijke Cicero’, behoorde in de 16 en 17 eeuw tot de
meest gelezen schrijvers der Christelijke Oudheid, geliefd bij Rooms en Onrooms.
De Waalse predikant te Zierikzee, Gallaeus, vermeldt in zijn uitgave, te Leiden
verschenen in 1660, elf Italiaanse drukken, vijf Zwitserse, een Franse, drie Antwerpse
en twee Leidse. De zijne is de derde. De beide exemplaren in de Amsterdamse
U.B, Leidse uitgaven van 1652 en 1660, zijn voorzien van prijsbanden en zullen wel
hebben gediend als prijzen voor leerlingen der Latijnse school. In Lactantius hebben
de Christen-humanistische paedagogen blijkbaar niet slechts den schrijver van
ciceroniaans Latijn gewaardeerd, maar ook een stevig tegenwicht gezien tegen de
ontkerstenende werking der klassieke auteurs, hoeveel stichtelijks men ook uit
dichters als Vergilius en Ovidius meende te kunnen puren. Vondel, Jeremias de
Decker, Oudaen: Roomse en Protestantse gelovigen, verdedigden het Christendom
tegen denzelfden vijand, met hetzelfde wapen, de rede. Maar Vondel, de
woordvoerder van Lactantius, stelt zich het meest onmiddellijk tegenover de heidense
wereld. Wat bewoog hem daartoe? Zijn belangstelling voor de eerste Christelijke
eeuwen was al betrekkelijk oud. Omstreeks 1630 liep de dichter rond met het plan
voor een Constantinade. Hugo de Groot deelde die belangstelling. Die
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had, gelijk hij vertelt in zijn Votum pro pace ecclesiastica reeds vroeg met
bewondering gezien naar ‘de drie beste eeuwen’ van het Christendom. De Groot
was zijn raadsman bij de bewerking van het epos. Het onderzoek naar de Christelijke
Oudheid en het herstel der eenheid onder de Christenen lagen geheel in de lijn van
De Groots neiging en studie, zeggen we met Dr. Sterck (WB III 19-20). Dat Vondel
in de voorbereiding voor zijn Epos ook Lactantius betrokken heeft, spreekt wel van
zelf.
Vondel heeft, volgens Brandt, het hs. van 't epos vernietigd, maar er bleven toch,
zegt hij, enige ‘stukken en brokken’ over, die hij sedert ‘in andere werken te pas
bracht’. Nu lijkt het mij toe, dat enkele van die ‘stukken en brokken’ opgenomen zijn
in Bespiegelingen, die stukken, waarin Vondel De Groots opmerking ter harte had
genomen, dat er in 't epos gelegenheid zou zijn ‘om te spreken van de Heidensche
en van de Christelijke Kerkgewoonten’. Lactantius was voor Vondel de meest
betrouwbare bron voor een schilderij van de verhouding tussen heidendom en
Christendom in Constantijns dagen. Mijn gissing is nu, dat de bewerking van
Lactantius dateert uit de tijd van Vondels Constantijn.
Aanleiding tot afronding en uitbreiding van die ‘stukken en brokken’ kan de dichter
gevonden hebben in de ontwikkeling der natuurwetenschap en in het opnieuw
dreigende gevaar van de opdringende Turken in Oost-Europa.
Is onze onderstelling juist, en heeft Vondel bespiegeld in geestelijke gemeenschap
met De Groot, dan is ook verklaard, hoe het komt, dat Bespiegelingen niet een
speciaal Rooms gedicht is, maar ‘Katholiek’.
Met instemming heeft Vondel in 1647 De Groots gedicht aan Thuanus vertaald,
waarin De Groot de raad geeft, naarstig de bijbel te lezen en te onderzoeken, en
van onze eeuw terug te zien naar die drie eerste eeuwen,
Toen d'eerste Godtsdienst slecht en recht en onervaren
Noch geene konst verstreckte - - - - -
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- - - - - toen 't vinnig School-Krackeel
Geen zaet van scheuring zaeyde om noodeloos verscheel.

Voor Vondel, zogoed als voor de Protestanten, was de kostelijkste overlevering de
bijbel. Met instemming heeft hij het Commonitorium gelezen van Vincentius
Lerinensis. Dat blijkt niet slechts uit het Berecht voor Lucifer en voor Adam in
Ballingschap, maar ook uit Bespiegelingen. In dat geschrift had Vincentius - in 434
- verschillende geloofsregels ontvouwd, o.a. dat men onder overlevering te verstaan
had, wat door de Apostelen en de eerste verkondigers der leer was gezegd. Ook
de H.S. was overlevering; de Openbaringen Gods n.l. waren door Profeten en
1)
Apostelen overgeleverd. Een andere geloofsregel, door Vondel letterlijk vertaald
in het Berecht van Adam in Ballingschap, luidt, dat men zich te houden heeft aan
wat overal en altijd en door ieder geloofd was; (n.l. in de eerste drie eeuwen).
Dit Commonitorium was in 1629 uitgegeven door Georgius Calixtus, een Luthers
theoloog en sterk voorstander van eenheid. In 1655 verscheen de tweede editie.
We mogen veilig aannemen, dat Vondel ook gelezen heeft Via ad pacem
ecclesiasticam, door De Groot in 1642 uitgegeven met een voorrede tot de
voorstanders van Kerkelijke Vrede (Pacis in Ecclesia studiosis). De Groot noemt in
zijn sonnet, waarmee het werkje opent, o.a. Erasmus, Melanchthon, Cassander,
2)
Spalatinus (aartsbisschop van Spalato), Casaubonus. Cassander (of Kadzander,
naar zijn geboorteplaats Kadzand) was reeds in 1559 gestorven, maar De Groot
zorgde er voor, dat hij in de zeventiende eeuw in heel Europa bekend bleef: in Via
ad pacem enz. deed hij achter de Roomse en de Lutherse geloofsbelijdenis
Cassanders Consultatio de articulis religionis inter Catholicos et Protestantes
controversis afdrukken.

1)
2)

Teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est.
Dit waren uiteraard mild denkende, redelijke mensen, en als zodanig gehaat bij de felle
dogmatici aan weerszijden, o.a. bij de Jezuieten. Zie O. Ritschl: Dogmengeschichte des
Protestantismus, Bd. IV.
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Al die medestanders van Hugo de Groot, voorgangers en tijdgenoten, zagen de
mogelijkheid tot het zich verenigen van Calvinisten, Luthersen en Roomsen tegenover
Joden, Mohamedanen, Atheïsten en Epicuristen hierin - zegt Otto Ritschl in zijn
Dogmengeschichte des Protestantismus, (Bd. IV) - dat die drie Christelijke gezinten
de bijbel erkenden als door den H.G. ingegeven. Ook beriepen hun theologen zich
op de kerkelijke Oudheid als gezaghebbend en waren zich bewust, met
niet-Christenen slechts op de bodem der natuurlijke religie te kunnen strijden over
de Godsdienst, dus gelijk Vondel deed in Bespiegelingen. Hun apologeten voerden
voor-elk-redelijk-mens-evidente bewijzen aan voor het bestaan van God en voor
de geloofwaardigheid der H.S. (a.w. pag. 234). In die strijd legden zelfs orthodoxe
predikanten hun tegenzin af tegen de Middeleeuwse scholastiek. De vernieuwde
studie van Aristoteles burgerde zich in, niet alleen in de Roomse, maar ook in de
Protestantse theologie. Melanchthon had reeds de Aristotelische wijsbegeerte
gebruikt als onderbouw der theologie (a.w. 238). Dat ook een streng Calvinistisch
hoogleeraar als Voetius diepe eerbied had voor Aristoteles, blijkt o.a. uit zijn
verweerschrift tegen Descartes. De afstand tussen Rome, Genève en Wittenberg
was toen nog niet zo groot als die tegenwoordig lijkt. Alle drie erkenden als grondslag
voor 't geloof 't Symbolum Apostolicum, de Goddelijke Drieëenheid en de universalis
antiquitatis consensus, de overeenstemming der eerste eeuwen.
Met Ongodisten bedoelde men, gelijk in de Oudheid met infideles, niet slechts
hen, die Christus loochenden, maar ook hen noemde men zo, die enig artikel van
1)
't Symbolum Apostolicum niet aanvaardden. Dit is ook de betekenis van Vondels
ongodisten.

1)

Frid. Ulr. Calixtus: Tractatus theologicus de Haeresi, Schismate et Haereticorum poenis,
1690, Cap LVI .... veteres, Haereticos aliquem Symboli Articulum negantes, Infideles vocant.
Nempe in latiori significatione accepta voce, quae infideles audit non tantum ille, qui Christum
plane abnegat, sed pro tali habetur etiam iste, qui Christianum profitetur quidem, ab ea tamen
Regula, quae summum fidei Christianae complectitur, aberrans aliorsum deflectit. -
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Den lezer der Bespiegelingen, die de Lutherse geloofsbelijdenis kent, zal de
overeenkomst tussen beide treffen: in het eerste artikel der Augsburgse confessie
wordt het geloof in de Drieëenheid uitgesproken, en worden de ketterijen afgewezen
der Manichaeers, der Valentinianen, der Mohamedanen, en van verschillende
groepen Arianen. Dit eerste artikel bevat dus het ‘geloofshoofdpunt’, gelijk Vondel
het noemt, dat hij in 't vijfde boek zo uitvoerig verdedigt. Ook de Katholieke Kerk
heeft in de loop der eeuwen die ketters veroordeeld, maar neemt men in aanmerking,
dat de Confessio Augustana is opgesteld in 1530, dus veel vroeger dan de Trentse
met als hoofdpunt de XII artikelen des geloofs, en dat zij bedoeld was als een
programma voor Kerkelijke eenheid, dat tot leiddraad zou kunnen dienen op een
door den paus bijeen te roepen Concilie, en dat ook het Concilie te Nicaea in 325
bijeengeroepen was tot het herstel der eenheid in de Kerk en tot het beslechten van
de strijd over het geloofspunt der Drieëenheid, dan meen ik hier weer een aanwijzing
te mogen zien, dat Vondels gezindheid in Bespiegelingen niet sectarisch was, maar
gericht op eenheid, op een eenheid, die zich te vormen had, niet van Trente uit,
maar van de Christelijke Oudheid uit. In 't licht van de hier gegeven beschouwingen is het moeilijk aan te nemen, dat
Vondel in Bespiegelingen herhaaldelijk de Calvinisten aangevallen heeft, gelijk prof.
Molkenboer aanneemt. Die konden onmogelijk tot de ongodisten, verloochenaars
van de goddelijke voorzienigheid gerekend worden. Er is in Bespiegelingen een
andere Vondel aan 't woord dan die der Hekeldichten; maar hierin is hij dezelfde
man als de dichter van de Roskam: wat hem op 's harten grond lag, dat welde hem
naar de keel. Al noemde hij geen namen, hij zei steeds heel doorzichtig, wat hij
bedoelde, en niet op zo ingewikkelde wijze, en zo in afwijking van de gang van zijn
gedachten, als prof. Molkenboer meent dat het geval is.
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Tot slot wil ik een drietal plaatsen uit het gedicht nader bezien, waarvan de toelichting
van prof. Molkenboer mij niet bevredigt. In den aanvang van 't eerste boek der
Bespiegelingen, waar Vondel vrij getrouw de gedachtengang volgt van Lactantius
in diens tweede boek van de Divinae Institutiones - prof. Molkenboer zelf geeft
nauwkeurig de plaats aan -, zegt de dichter, dat een wijs man zijn geloof niet
blindelings overneemt van het voorgeslacht, maar het toetst aan de rede:
I 68 ‘Een ommezichtigh brein mistrout hierom de mam,
En overlevering van moeder, vooght en vader,
70 Om erfbedrog te vliên, en wenscht uit angst zich nader
Met reden te beraen, te toetsen, scherp en stil,
Wat Godt en godtsdienst raeckt, eer 't oordeel stemmen wil,
Om door aanzienlijckheit van baerden, penne en schoolen,
En huurtong niet zoo dom, met al den hoop, te doolen,
75 Die dommer dan het vee, gedreven naer het nest,
Den drijver volght, die zich op 't smeer der kudde mest.
Een ommeziende geest eischt reden, die de dieren
Van menschen onderscheidt. (I 68-79)

Hij weet, hoe vaak de mensen onder 't masker van godsdienst hun eigenbelang
dienen, hoe elk land, elke stad, zijn eigen God heeft.
91 Zoo gij de scholen eischt bewijs van haeren gront,
Zij schreeuwen te gelijck, uit eenen zelven mont:
Men redekavle niet met zinnen, die, aan 't vloten,
Den grontslagh van ons brein, en waerheit ommestooten.
(I 91-95)

Maar men moet iemand prijzen, die den grond der erfleer onderzoekt. Daarom, gaat
de dichter voort, wens ik
In 't bladt van 't leersaem hart der doolenden te printen
Een heilzaem schrift, waerin de twijflaer Godt magh zien,
Opdat hij Godt bekenne, en vreeze, en eere, en dien':
Want als de Godtheit is bespiegelt en gevonden,
Dan staet de godtsdienst vast op onbeweegbre gronden,
Die nu, door snoot misbruick, schandael en lastersmet
Den ijver bluscht, en 't volck op eenen drysprong zet.
(I 110-117)
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Vondel, gelijk Lactantius, stelt zich hier voor, om hen, die uit onnadenkendheid het
overgeleverde heidense geloof aanhangen of zich gevangen geven aan de leer van
een of andere wijsgerige school of van een schreeuwerigen Sophist, tot bezinning
te brengen, en tot het inzicht, dat een almachtig en wijs God de wereld leidt en als
een vader over de mensen waakt. Hij ‘verduitst’ Lactantius' tekst ‘naar 's lands gelegenheid’ in zoverre dat hij onder
zijn tijdgenoten de afgedwaalden toont te zien. Maar onlogisch is m.i. de
onderstelling, dat Vondel aan Protestanten zou hebben gedacht. Hij wist immers te
goed, dat die juist hadden gedaan, wat hij van anderen wenste: die hadden
welbewust het oude geloof opgegeven. Tot welke mensen hij zich richt, blijkt nog
duidelijker, als we vernemen, wat Vondel verstaat onder godsdienst.
Zoo de pen in 't wit van een papieren velt,
Drij lijnen, evenwijt van een gescheiden, stelt,
De midlijn zal alleen de loutre godtsdienst heeten:
De rechte afgoderij, daer duizend afgoôn zweeten.
De slincke draeght den naem van ongodisterij,
Dus blijft de middenlijn van smet en dwaling vrij.
(IV 1026-1031)

Ieder zal moeten toestemmen, dat de Calvinisten zeker niet ter rechter of linkerzijde
1)
van de middenweg afwijken .
In IV vs 467 vlgg. zegt Vondel, over de godsdienst sprekende:

1)

Volgens prof. Molkenboer Dl. IX W.B. zou in de baerden (I vs 73) een herinnering schuilen
aan de langgebaarde kin der predikanten, in Palamedes vs 853. De huurling zou slaan op
de omkoopbare regenten, waarop Roskam en Harpoen zinspelen. Ook verwijst hij naar Joh.
X vs 12, waar sprake is van den huurling, die geen herder is, en op 't zien van den wolf de
schapen verlaat. Als dit alles waar mocht zijn, dan is de logica van Vondel niet de onze. Maar
ik ken dergelijke onlogische afdwalingen van Vondel niet, dus kan ik in de mededeling van
prof. M. geen verklaring zien. Evenmin neem ik aan, dat Vondel met de landen en steden,
die een God oproepen, hier Nederland, Duitsland, Polen en Zwiserland; Dordt, Worms,
Siebenburgen en Genève bedoeld heeft. In de Oudheid waren in verschillende steden
wijsgerige scholen gevestigd.
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De zinnen leeren ons d'uitwendige eer berekenen,
Uit woorden, en gebaer, en onderscheide tekenen,
Getuigen van het hart - - - - - 471 Het hart inwendigh stemt met uiterlijcke daeden,
481 vlgg Rechtschapen godtsdienst ziet geheel op 's hooghsten prijs,
Bestaet, gelijck de mensch, op tweederhande wijs:
Het uiterlijcke werck is 't lichaem met zijn leden:
d'Inwendige opdraght, Godt van binnen aengebeden ...
492 ... Godt begeert de daet, en 't innerlijck begeeren,
Het hart, en oock de hant. zoo staet het godtsrecht spits.
495 De reden schijnt dit zelf te leeren, te beveelen:
Want nu de mensch bestaet uit ongelijcke deelen
Van lichaem, en van ziel, en 's allerhoogsten wensch
Den halven niet begeert, maer den geheelen mensch,
Hoe zou de godtsdienst dan volstaen met een van beide,
Of lijden dat men ziel en lichaem deelde, en scheidde?

In deze ganse passage zou Vondel volgens prof. Molkenboer zich keren tegen de
Calvinisten. Als gewezen Calvinist zou ik kunnen volstaan met te zeggen: dat is
onmogelijk. Maar ik zal een Calvinist uit Vondels dagen als getuige oproepen, een
Amsterdams predikant, Johannes Visscherus, van wiens hand in 1664 een
Christelicke Zedekunst is verschenen, waarin hij uiteen heeft gezet het verschil
tussen de zedeleer der heidense wijsgeren en die van het Christendom, gelijk hij
die las in Rom. XII.
‘'t Voornaemste deel van onsen Godtsdienst’, zegt hij, ‘'t welcke de Heer van ons
eischt, is te leven in ware heylighmakinge des Geestes ende des Vleesches. Een
kindt Godts zal wel trachten met all' zijn vermogen d'uitterlicke plichten des
Godtsdienst, als daar zijn, 't gehoor ende lezen van Godts woordt, de bedieninghe
der Sacramenten, gebeden, heyliginghe des Sabbaths, getrouwelick ende neerstelick
waer te nemen, maer hij zal inzonderheydt zijn oogen slaen op 't inwendige ende
het herte,
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1)

want dat is de redelicke godtsdienst, welcke hier vereijscht wordt.’
Wie bedoelt Vondel dan? Hoogstwaarschijnlijk een gnostieke secte uit de vroege
Christelijke eeuwen, wellicht de Montanisten, die in hun dualisme een scherpe
tegenstelling zagen tussen God en de wereld en volgens wie het natuurlijke leven
niet te heiligen of te wijden is door het geestelijke. Ze verloochenden of verachtten
het natuurlijke. Uit zedelijk oogpunt werd het als volkomen onverschillig aangemerkt,
wat men met die dierlijke natuur uitvoerde. De derde plaats is V 1889 vlgg. De scheurzucht, zegt Vondel, ontziet zich niet, de
Christelijke godsdienst te onteren. Ze ontwijdt de enkele doop, schendt die door
wederdopen, besnijdt den dopeling en opent zo de poort voor de uitgediende wet.
- Weer heeft Vondel m.i. het oog op ketterijen uit de Christelijke Oudheid. Voor de
besnijdenis der gedoopten verwijst prof. Molkenboer zelf naar de eerste eeuw. En
aangaande de ketterij van het herdopen deelt Vincentius Lerinensis in 't
Commonitorium mede, dat men in Noord-Afrika van gedoopte Christenen, die afvallig
waren geworden - bijv. tijdens een vervolging - en weer terugkeren wilden in de
kerk, eiste dat zij opnieuw gedoopt zouden worden, maar dat paus Stephanus zich
verzette tegen die nieuwigheid, als een inbreuk op de traditie.
Prof. Molkenboer zal, vertrouw ik, deze verklaring aannemelijker vinden dan de
zijne, want hiermee zou zijn bezwaar vervallen, dat Vondel ‘wel eigenaardig op en
neer springt’.
Een indirect bewijs is voor mij de toon der verzen, waarin bedoelde regel voorkomt;
de verontwaardiging van Vincentius klinkt nog door in Vondels gedicht. In de
godsdienst van verschillende volken ziet men nog sporen van de ‘Roomsche zeden,’

1)

De betekenis van redelijk is hier verschoven en wijkt af van Vondels redelijk Ook bedoelt
Visscherus met redelijke godsdienst niet wat men in de 18de eeuw er onder heeft verstaan.
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Hoewel met dwaelingen gemengt; gelijck in 't scheuren
De scheurzucht niet ontziet haer slip in stof te sleuren;
Den Geest der Godtheit van den vader en den zoon
Niet straelen laet, gelijck d'aeloutheit was gewoon;
Den encklen doop ontwijt, en schent door wederdoopen.
(V 1893-'98)

Vincentius: Quondam ... Agrippinus Carthageniensis Episcopus, primus omnium
mortalium contra divinum canonem, contra universalis Ecclesiae regulam, contra
sensum omnium consacerdotum, contra morem ac instituta majorum, rebaptizandum
1)
esse censebat.
Met aeloutheit bedoelde Vondel blijkbaar de tijd vóór of tijdens Vincentius, de
eerste Christelijke eeuwen. Hij verwijlde niet in de 16e eeuw, maar in de 4e.
A. ZIJDERVELD.

1)

pag. 218 in de uitgave van 1655.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

110

Het persoonlijk element in Vondels vertalingen van de Griekse
tragici
Toen voor enige jaren in het achtste deel van de Vondeluitgave der Wereldbibliotheek
onder meer werd opgenomen de door Prof. Verdenius en mij in samenwerking
geadnoteerde Koning Edipus naar Sophocles, heb ik in de opmerkingen ter toelichting
achter in het genoemde deel een kort overzicht gegeven van de kenmerkende
eigenaardigheden, die bij een gezet vergelijken van grondtekst en vertaling mij
hadden getroffen. De in de voorafgaande commentaar genoegzaam beantwoorde
vraag, in hoever Vondels weergave (zo goed als overal berustend op het Latijn van
Winsemius) juist was of onjuist, bleef daarbij geheel buiten beschouwing. De tijd
leek mij gekomen om na contrôle, en bevestiging, van Geerts' bekend judicium:
Grieks zeer zwak, Latijn matig, als zelfstandig punt van onderzoek aan de orde te
stellen de tot nu toe vrijwel geheel verwaarloosde vraag, op welke wijze onze dichter
dat wat voor hem zin en gehalte was van de tekst die hij vertaalde, opnieuw heeft
beleefd en in eigen vorm tot uitdrukking heeft gebracht. Sedertdien heeft de
bewerking van de voor het tiende deel der W.B.-uitgave bestemde Herkules in
Trachin naar Sophocles en Ifigenie in Tauren en Feniciaensche naar Euripides het
aantal gegevens voor een dergelijke, zuiver literair-historische beschouwing in ruime
mate uitgebreid; bovendien stelde een vergelijking van de uit een vroeger periode
daterende Elektra-vertaling mij in staat hier en daar beter te onderscheiden dan
alleen op grond van de genoemde latere overzettingen mogelijk zou zijn geweest.
Het is met behulp van een aldus sterk vermeerderd materiaal, dat ik het voorheen
slechts in enkele trekken aangegeven beeld in het onderstaande nader uit wil werken
en
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dat wel tevens in duidelijker samenhang met het geheel van Vondels tijd en
kunstzinnig-geestelijk milieu. Niet het minst toch daarom lijkt mij een beschouwing
als de zo even aangeduide van waarde te kunnen zijn, omdat het persoonlijke in
de vertaalwijze van onzen dichter voor een goed deel samenvalt met het
bovenpersoonlijke van de tijdgeest, die aan hem tot uiting komt.
Alvorens wij overgaan tot een beschouwing van die afzonderlijke verschijnselen,
die ons de aspecten zullen leveren van het typisch-Vondeliaanse, eerst een enkel
woord over de aard van de vindplaatsen. Geheel in het algemeen kan men deze
onderscheiden in zulke passages, waarin Vondel door uitbreiding en toevoegsels
meer geeft dan zijn voorbeeld (inkorten doet hij naar verhouding slechts zelden) en
die waarin hij, in welk opzicht dan ook, hetzelfde anders geeft. Zowel voor de ene
als voor de andere categorie is het daarbij voor ons doel onverschillig, in hoeverre
eventueel de technische noodzaak het vers vol te maken en het met een rijm te
besluiten als causa movens mag zijn aan te merken. Die tweeledige noodzaak toch
is nooit meer dan een omstandigheidsfactor. De wijze waarop de mens, en ook de
vertaler, in nood reageert, is niet logisch bepaald maar psychisch en naarmate
eenzelfde reactie zich vaker vertoont, des te meer heeft men recht te spreken van
een aan den dag komende persoonlijke eigenaardigheid.
Als eerste typerende kentrek dan van Vondels vertalingen zou ik willen noemen
een assimileren van het antieke levensbeeld aan het 17e-eeuws vaderlandse en
Christelijke. Zo verhollandst onze dichter in Koning Edipus het Griekse Thebe door
den rampzaligen vorst het beeld voor zich te laten oproepen niet van de stad met
haar ‘muren’, maar van de stad met haar ‘torens’ en haar ‘gesticht van kercken’
(1620). En zo krijgt in de Feniciaensche de burchtwal van datzelfde Thebe, Amphion's
wonderbouw, in de vertaling een beplanting met bomen (913), die ogenblikkelijk
herinnert aan het -
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om Breero's woord te gebruiken - ‘recreatief geboomte’ op de wallen van Amsterdam.
Buiten de stadspoort ziet Vondel voor zich liggen ‘een beemt, met kreupelbosch
geboort,’ (Fen. 1709) en de in koe-gedaante rondzwervende Io vlijt zich neder, zoals
een andere toevoeging in hetzelfde stuk het zegt, ergens ‘tusschen heggen, | en
het groene lant’ (677). Ook op het gebied van kledij en bewapening vindt men in
enkele gevallen soortgelijke assimilatie: Jokaste draagt naar Vondels voorstelling
een toegehaakte ‘keurs’ en de Griekse krijgers vechten met ‘degens’ en ‘sabels’.
Veelvuldiger zijn, zoals licht te begrijpen valt, de voorbeelden van verchristelijking.
Allereerst naar het uiterlijk en naar de terminologie. Dat Vondel de Griekse tempels
‘kerken’ noemt, zagen wij al hierboven; hij spreekt echter ook van de ‘gewelven’
van die kerken, en vooral ook vaak van het ‘koor’, ter aanduiding van het binnenste
van 't heiligdom. Geheel hiermee in overeenstemming is het, dat de tempelslavinnen
in de Feniciaensche betiteld worden als ‘nonnen’; de Ifigenie kent niet alleen een
‘koor-kost'res’, maar spreekt ook met merkwaardige adaptatie van Orestes en
Pylades (die het Dianabeeld komen roven) als ‘beeldestormers’ (106).
Reeds meer naar het innerlijk gaat een geval, als waar in de Ifigenie (268) het
gebaar van bidden wordt beschreven. Zeer duidelijk zegt Euripides hier, dat de
vrome herder, die de Griekse jongelingen aanziet voor bovenmenselijke wezens,
de handen tot een gebed omhoog heft, en dat hij de blik gericht houdt op die wondere
verschijning daar voor hem. Vondel echter kan zich hier blijkbaar niet goed indenken:
zijn herder, Christelijk devoot, vouwt de handen en slaat de ogen ter aarde.
Interessant lijken mij verder vooral die plaatsen, waar de Christelijk-dualistische
spanning tussen gering te achten, vergankelijk lichaam en onsterfelijke ziel door
den vertaler is overgedragen op de personen der antieke tragedie, aan wie een
dergelijke onderscheiding geheel vreemd is. Zo noemt Sophocles' Oedipus, waar
hij vreest zelf de moordenaar
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te zullen blijken van Laius, in Vondels vertaling zich beducht voor zijn ‘ziel’ (927),
en in de Feniciaensche van Euripides laat onze dichter in een toevoegsel denzelfden
Oedipus zich in zijn algehele vernietiging kenschetsen als ‘enkel stof en slijk’ (1677).
Het merkwaardigst is in genoemd opzicht een passage uit den Herkules (1240 vlgg.).
De Griekse dichter laat den held zich een ‘stalen toom’ van zielskracht wensen om
zonder kreet de folterende pijnen te doorstaan. Vondel, die het trotse beeld niet
heeft begrepen, doet den gemartelde in zelfbeklag spreken van die ‘taeien, ysren
bant’ waarmee zijn ‘ziel’, die verlost zou willen worden uit dit lijden, ‘gehecht’ blijft
hangen aan het ‘lichaem’, terwijl de goden toch - wilden zij zich slechts ontfermen
1)
- die wrede ‘toom’ (1245) konden slaken .
Dreigt bij assimilaties als de tot nu toe besprokene op zichzelf geen gevaar, dat
de weergave tevens in strijd zal komen met het stijlkarakter van de tragedie, anders
is het ten opzichte hiervan gesteld met het niet zelden voorkomend transponeren
in de denk- en spreektrant van het alledagsleven, een verschijnsel dat te eerder op
moet vallen, daar Vondel in zijn theoretische beschouwingen niet moede wordt voor
het treurspel die ‘hooghe toon’ te eisen, waarvoor op grond van de uitspraken der
ouden speciaal Sophocles als voorbeeld gold. Als eerste, maar niet frequentste
type van zulk een niveauverschuiving moge hier genoemd worden het somtijds
overgaan in de toon van het huislijke en burgerlijk-gemoedelijke. Zo waar
Klytemnestra, zich beklagend wegens het offeren van juist hààr en Agamennons
kind, Elektra toevoegt: ‘Had Oom niet bij Heleen twee kinderen geteelt?’ (574); of
waar in Koning Edipus Kreon, hevig ontsteld wegens de beschuldiging die hem ter
ore is gekomen, zijn desbetreffende woorden tot

1)

Na het samenstellen van dit artikel vond ik bij de bewerking van Vondels vertalingen voor
Topographia Galliae (W.B.-uitgave deel X blz. 706 vlgg.) nog enige treffende parallellen voor
deze verchristelijking, nl. in de vertaling van Scaligers epigram op Poitiers (bl. 711) en in die
van Pignorio's gedicht op Laura en Petrarca (bl. 721).
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de rei aanvangt met een: ‘O burgers, 'k heb verscheide hooren zeggen ...’ (657); of
tenslotte, waar een als bacchisch gekenschetst lied van dank en vreugde om
onverhoopte uitkomst besloten wordt met het hartelijk alledaags: ‘Dits nu gelukkigh
afgeloopen’ (Herk. 217).
Talrijker zijn de gevallen, waarin Vondels vertaling zich van het oorspronkelijk
onderscheidt door een aan de omgangstaal ontleende, sterk-realistische spreekwijze.
Zo wordt Tiresias door Oedipus toegesproken met de woorden:
‘Waerzegger, die het alles stelt ten toon,
En blindling al het weetbaere op kunt vissen,
De hemelsche en oock aertsgeheimenissen’,
enz. (382 vlgg.)

En elders, in den Herkules (299), waar Deianira door medelijden wordt bevangen
bij de aanblik van Iöle, slavin geworden koningskind, legt Vondel haar deze bede
in de mond:
‘Jupijn, behoeder voor elende en droeve dingen,
'k Wensch, dat ge nimmer met mijn zaet dus om mooght springen.’

Het laat zich niet ontkennen, dat bij alle verschil in gevoelswaarde tussen zo menig
17e-eeuws woord en zijn hedendaagsen dubbelganger wendingen als de zojuist
vermelde ook in Vondels tijd behoord moeten hebben tot de gemeenzame taal.
Maar terstond moet daarnaast worden vastgesteld, dat naar deze zijde Vondels
herdicht op zijn tijd zich tonen kan in een van zijn meest eigen positieve qualiteiten.
Ik heb hier het oog op het intens in verbeelding beleven als werkelijkheid en het
vermogen dit beleven door woord, klank en rhythme van dusdanig expressief gehalte
tot uiting te brengen, dat wat aan de taalmaterie gemeenzaam mag heten, in het
vers tot iets bovengemeenzaams wordt. Geen waarlijk van leven en spankracht
e

geladen expressie (het 17 -eeuws penseel getuigt het naast het woord), of op haar
wijze bevat zij het element der grootheid. - Geldt het hier opgemerkte enigermate
reeds voor de hierboven aangehaalde bede van Deianira, ten volle doet het dit naar
mijn
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gevoel voor de woorden, waarmee in de Elektra (241) de hoofdpersoon antwoordt
op het haar door de rei gedaan verwijt van onredelijke starzinnigheid:
‘Ick weet het wel, en ken mijn kop;
Maer'k zal mijn leven lang, mijn krop
Uitschuddende, niet konnen mijen’ (enz.).

En eveneens voor die passage in hetzelfde stuk, waar Klytemnestra, geprikkeld
door Elektra's klagen voor de paleispoort (Aegisthus die 't haar wel zou beletten is
afwezig), haar dochter op schampere toon toevoegt (550):
‘Nu rinckelroitghe vast, en springt weêr uit den band’.

Tenslotte, om nog een plaats uit een der overige vertalingen hieraan toe te voegen,
als in de Ifigenie sprake is van Orestes' en Pylades' verdrijving uit Griekenland, heet
het bij Vondel:
‘Heel Grieken dreefze wegh, en schupteze uit de poort.’

Een voorbeeld als dit laatste is tevens geheel afgezien verder van de vraag
betreffende het taalniveau illustratief voor een algemene neiging bij onzen dichter
om ook de eenvoudige mededeling of bewering van het oorspronkelijk om te zetten
in beeldvorm. Laat ergens in de Feniciaensche Euripides Kreon opmerken: ‘het een
zonder het ander is onvolmaakt’, bij Vondel wordt dit tot het levende en persoonlijke:
‘èèn man gaat èèn mans gang’ (799). Zo ook, waar in Koning Edipus sprake is van
de machteloosheid van den mens tegenover het albeheersend Lot: Vondel ziet dien
mens voor zich (het beeld suggereert het worstelperk) als een ‘die vlack en onder
leit, | van 't avontuur beheerscht’ (1185). Tot zelfs aan détails kan men vaak hetzelfde
constateren. Een eenvoudig ‘leven’ wordt in de Elektra ergens weergegeven met
‘woelen’, en ‘zij blaast woede’ (ibid. 647) wordt met verhoogde aanschouwelijkheid:
‘zij zwelt om 't hoofd’.
Er is wel geen gegeven, waaraan men de gezegde neiging om overal plastisch
en drastisch uit te beelden zo duidelijk
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demonstreren kan, als aan de op verschillende plaatsen te vinden toevoeging van
een effect-beschrijving, waar het Grieks alleen het voorafgaande feit vermeldt. Een
goed voorbeeld hiervoor vindt men in de Ifigenie (1208), waar Vondel de priesteres
aldus haar vreugde laat uitdrukken:
‘Hun blijde tijding streelt mijn hart, dat d'aders rijzen’.

Elders in hetzelfde stuk spreekt bij hem de bode van een slaan en stompen op de
borst, ‘dat al de ribben kraeken’ (1422); in de Feniciaensche tenslotte lezen wij, hoe
Kadmus met herhaalde slag den draak op zijn kop trof, ‘dat het brein uitspatte’ (714).
Men ziet aan voorbeelden als deze, hoe bij Vondel niet alleen de plastische
voorstelling een verhoogde bewegingskracht wint, maar ook hoe een eenmaal
ingezette beweging bij hem zich doorzet en als het ware uit wil golven. Dit in wezen
rhythmisch continuatie-verschijnsel vertoont zich in de hier beschouwde vertalingen
onder verschillende vormen. Na de zojuist vermelde effect-schildering dient hier in
de eerste plaats te worden genoemd de talloze malen zich voordoende uitbreiding
met variatie, gaande van het hendiadyoin tot een regelrecht hendia-tettaroon, dit
althans meer dan eens in de Oedipus-vertaling. Een tekenend voorbeeld is de plaats,
waar Oedipus meedeelt, hoe eertijds in Corinthe iemand hem eens in dronkenschap
een ‘onecht kind heeft genoemd’. Bij Vondel lezen wij hier (968 vlgg.):
‘... een heer, door overdaet
Van dranck vervoert, steeckt op, vaert uit, en lastert,
En scheltme voor een' vondeling, een bastert’.

De louter zakelijke mededeling ontplooit zich aldus tot een dramatisch tafreel. Men
zou uit de andere vertalingen hier tal van voorbeelden aan kunnen toevoegen van
bescheidener omvang; zij zouden tezamen echter niet zo illustratief zijn voor Vondels
expansie-drang als het ene, dat ik uit denzelfden Edipus hier nog vermelden wil.
Sophocles' bode kondigt in
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de door Vondel geraadpleegde Latijnse overzetting van te voren aan, dat hij ‘kort’
zal zijn. Het Nederlands geeft deze aankondiging in de volgende vorm: ‘ik zal 't u
ras | en met een woord beknopt en kort verklaeren’ (1138). De inwendige
tegenspraak is den gaarne éénzelfde voorstelling achtereenvolgens naar
verschillende aspecten gevenden Vondel geheel ontgaan. - In het algemeen moge
hierbij worden opgemerkt, dat Vondels neiging tot breder ontvouwen en variërend
hertoetsen hem dichter doet staan bij Vergilius en Ovidius, en (voorzover een
opeenstapeling van elementen zich voelbaar maakt) bij Seneca, dan bij den straffer
gebonden Sophocles en Euripides.
Een andere verschijningsvorm van Vondels neiging tot variërend aanhouden
vertoont zich in die talrijke gevallen, waarin een vorig woord, of ook louter klankbeeld,
in dezelfde of gelijksoortige gedaante weer opduikt uit de stroom. Ook in de Griekse
teksten zelf laten zich dergelijke voorbeelden van klank- en zinweerslag wel
aanwijzen, maar in veel beperkter omvang en bijna uitsluitend dan, wanneer een
in het verband centraal begrip bizonder relief verlangt, zoals bijv. in het vers uit den
Oedipus (1397, vgl. V. 1647), waar de vorst zich noemt: ‘ellendig, van ellendigen
gesproten’. Bij Vondel echter leidt dit type een ten opzichte van de Griekse tekst
geheel onafhankelijk bestaan, niet alleen wat betreft de frequentie, maar ook naar
innerlijke aard. Wat het eerste aangaat, reeds in de eerste vijftig verzen van de
Elektra-vertaling vindt men deze twee voorbeelden van een zelfstandig verdubbelen
(6):
‘Het Wolfsveld van Apol, den wolvenschrick, is hier’;

en (47):
‘Hoe hem de renzucht broght, daer Grieken renfeest hielen’.

Op overeenkomstige wijze zien wij het soms ook gebeuren, dat waar het Grieks zelf
al een tweevoud heeft, dit door Vondel naar weerszijden nogmaals wordt uitgebreid.
Zo in deze verzen uit de genoemde Elektra (334 vlg.):
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‘In quaede zaecken moet de hooge nood mij raên,
Die raed een quaeden wegh en onwegh in te slaen.’

Bij Sophocles zal men hier alleen het door ons gespatieerde tweetal terugvinden.
Hoezeer wij hier te doen hebben met een wetmatig psychisch proces mag wel blijken
uit het feit, dat men in de goed twintig jaar later uitgegeven Oedipusvertaling een
vrijwel volkomen parallel vindt, en wel in deze verzen (405 vlg.):
‘Helaes, hoe zwaer is 't wijs te zijn in raet,
Daer wijzen raet den wijzen helpt, noch baet.’

Maar genoeg van deze eenvoudige vermeerdering. Nog wel zo kenmerkend, want
1)
op een hoogst enkele uitzondering na vreemd aan de Griekse originelen is in
Vondels vertalingen het tegelijkertijd de oren strelend en de geest prikkelend
woordspel. Op één plaats, n.l. Koning Edipus 1241, waar de bode het ‘herder’ van
Oedipus in andere zin weer opneemt door te antwoorden: ‘uw herder en behoeder
in die stont,’ is de aanleiding blijkbaar gelegen in de toevallige assonantie van de
Latijnse vertaling t.a.p. (servitio ... servator); voor de overige gevallen echter vindt
men noch in het Grieks noch in het Latijn iets, dat als suggestie had kunnen dienen.
Het is kennelijk een eigen welbehagen in de speelse vorm, dat bij Vondel, ook al
behoort hij dan niet tot hen die bepaald jacht maken op het concetto, van tijd tot tijd
zich gelden doet. Zo heten bijvoorbeeld de Centauren, ‘bedreven in het
steen-werpen’, in den Herkules (1058): ‘in schutgevaert' ervaren’, en in de Ifigenie
lezen wij, als daar sprake is van het listig voorwendsel, waaronder de Grieken door
de priesteres zijn weggevoerd (1368):
‘Haer offerlouteren is loutre logentael’.

Soortgelijke voorbeelden vindt men, om enige minder

1)

Het enige (en bovendien in de situatie wèl verantwoorde) voorbeeld dat ik mij herinner
aangetroffen te hebben, is de hoofse wending, waarmee in de Trachiniae de verheugde
Deianira den heraut Lichas verwelkomt, en waarmee Lichas, de geboren edelman, haar
antwoordt (vs. 227 vlgg. Gr.). Voor Vondels vertaling zie men Herkules 220 vlgg.
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frappante weg te laten, in de Elektra (1028) en Feniciaensche (609). Op de
eerstgenoemde plaats is het de bedachtzame Chrysothemis, die voor den dag komt
met de geestige, maar in haar mond stellig niet zeer passende wending:
‘Wie zulck een man bespringt, dien springt het voor de scheenen’,

en geheel naar de trant van het ‘fraai (hier tevens vals) vernuft’ is het woord, dat
t.a.p. in de Feniciaensche de tot geen rede te brengen Eteokles zijn smekende
moeder toevoegt:
‘Hou op, vrou moeder, mij met woorden op te houden’.

Konden wij zoëven wijzen op een zekere verwantschap tussen Vondel en Vergilius,
voor dit antithetisch spel van zin en klank, dat naar zijn wezen eer thuis behoort in
het epigram, zal men evenmin bij den statig-hooggestemden dichter der Aeneïs
parallellen aantreffen als bij de Griekse tragici zelf. Het is voor zover de oudheid
betreft een kenmerk van de rhetorisch-virtuoze dichtstijl van de Romeinse keizertijd,
in aanleg reeds vertegenwoordigd door Ovidius, tot in het excessieve later ontwikkeld
door den in iedere situatie op geestig effect belusten Seneca.
Dat men ten aanzien van de hierboven beschouwde algemeenstylistische
eigenaardigheden van Vondels herdicht nààst persoonlijke, ten dele tevens
1)
volkspsychische oorzaken mede rekening heeft te houden met lectuur-invloeden,
2)
ligt voor de hand . Zowel in dit verband als ook op zichzelf verdient het als kentrek
van Vondels vertalingen naar Sophocles en Euripides

1)

2)

Verwezen zij o.a. naar de beschouwende opmerkingen over taal en dialoog in L. Simons'
voortreffelijke inleiding Vondels dramatiek (W.B.-uitgave deel III, bl. 103-05), waarmee ik eerst
na afsluiten van mijn onderzoek bekend werd (bl. 105 over de ‘aardigheden’ in Vondels
treurspelen).
Men vergelijke woordspelen en ten dele gemaniëreerde klank- of woordherhalingen als Herc.
Fur, 918: manantes prius manus | cruenta caede e.q.s.; 929 alta pax gentes alat; Phaedr.
269: contemne famam: fama vix vero favet; Herc. Oet. 7: caelum, parens, | adhuc negatur?
parui certe Iove | ubique dignus; Oedip. 1009: quid te vocem? | ‘natum’ ne? dubitas? natus
es. - natum pudet? | invite loquere nate; 1019 (Ioc.): fati ista culpa est, nemo fit fato nocens;
1020 (Oed.): iam parce verbis, mater, et parce auribus.
[‘'t Is schuld van 't noodlot: blaam treft geen, dien 't noodlot noopt’.
‘O, eindlijk spaar uw
woorden, moeder, spaar mijn oor’.] Het eerste van deze beide verzen wordt door Vondel in
schoner vorm vertaald in de opdracht bij Koning Edipus (r. 30 vlg.: ‘Het nootlot draeght de
schult van 't geen hier is misdreven. | De schult van 't nootlot wordt geen' mensche
toegeschreven’.); het tweede heeft zijn pendant in het boven aangehaalde vers uit de
Feniciaensche (609), waar Eteokles tot zijn moeder spreekt.
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vermeld te worden, dat op verschillende plaatsen zich ook bepaalde reminiscenties
laten aanwijzen uit de lectuur van latere dichters.
Zo vindt men in de eerste rei van Koning Edipus, 265 vlgg., waar Diana wordt
genoemd, in de toevoeging dat deze godin op de bergen ‘het wilde zwijn durf trotsen’,
een verschoven herinnering aan Aeneïs IV, in Vondels prozavertaling r. 203-06. Is
er sprake van het Delphisch orakel, dan verraden toegevoegde détails de associatie
met de door Vergilius zo indrukwekkend beschreven grot-tempel van de Cumeïsche
Sybille: Vondel laat Sophocles en Euripides spreken van ‘donckre kooren’ en een
‘spelonkkapel’ (Edip: 982, Ifig. 1324; vgl. Eneas, Dl VI, bl. 676, r. 43 en bl. 684, r.
1)
139) en het ‘galmt’ er uit ‘holle klippen’ (Edip. 599; vgl. Dl VI, bl. 678, r. 77-79) .
Ook elders kan men soortgelijke associaties aantreffen. Zo waar in de Ifigenie
(862) het op de geweldige burchtmuren van Mycene betrekking hebbend ‘Cyclopisch’
Vondel tot het misverstand brengt, dat er sprake is van een ‘menscheneetershof,
gebout op noortsche stranden’ (vgl. Eneas, Dl. VI, bl. 534, r. 684), of waar in de
Feniciaensche (135) de aardreus gekarakteriseerd wordt met de toevoeging ‘die
weerspannigh muit’ (vgl. Lantged., Dl. VI, bl. 200, r. 283, overigens ook Ovid. Hersch.,
Dl. VII, bl. 410, 177 vlg.). Speciale vermelding verdient ook in hetzelfde stuk (610)
de Vergiliaanse aposiopese in: ‘voort, ter poorte uit, of wij zouden -’ vgl. Dl. VI, bl.
364, r. 170: ‘men zal u:... Flucks vertreckt’.
Het sprekendst voorbeeld echter vinden wij in vs 298 van deze tragedie, waar
Polynices, dapper maar toch ook beducht,

1)

Ook Seneca (Oedip. 231 vlg.) geeft een dergelijke voorstelling, maar het beeld uit de Aeneïs
zal bij Vondel wel op de voorgrond hebben gestaan.
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de vijandige vaderstad betreedt. Terstond wordt Vondel hier blijkbaar herinnerd aan
Aeneas' laatste nacht in Troje; immers na de verschrikte uitroep: ‘Wie daer? Sta
vast!’ laat hij in een vrije toevoeging Polynices zichzelf afvragen: ‘Of kan een
windeken ons deeren | En 't ruischen van elk bladt?’ - van woord tot woord een
geadapteerd citaat uit Eneas II (Dl. VI, bl. 474, r. 758 vlgg.): ‘en ick, te vore geen
snorrende schichten nochte dicke drommen van Griecken, die my gemoetten,
schroomende, ontstel my nu voor een klein windeken, en het ritselen van elck bladt
baert achterdocht en vrees.’
Wat Horatius betreft, allicht heeft diens beeldspraak in: ‘de plaetsen, die geleckt
worden van den Hydasp’ (Dl. VII, bl. 278, r. 4) er het zijne toe gedaan, dat op meer
dan een plaats in de tragedie-vertalingen door Vondel wordt gesproken van het zijn
oever ‘lecken’ (resp. ‘likken’) van rivier, of ook zee (‘zeetong’, Ifig. 1223) en zeer
zeker is de toevoeging ‘met barrenende wielen’ in Elektra vs. 48, waar sprake is
van een wedren, overgenomen uit dezelfde zojuist geciteerde Horatius-vertaling,
waar wij in Gezang I, 2 vlgg. lezen: ‘Zommigen scheppen lust het Olympische stof
met den wagen om hunne oren te doen stuiven, en den perkpael met barnende
wielen te mijden’.
Ook sporen van vertrouwdheid met Ovidius ontbreken niet. Het merkwaardige
feit doet zich hier voor, dat de beschrijving van Arachne's en Pallas' kunstige weefsels
uit Metamorphosen VI (63 vlgg.) op twee plaatsen, beide in de Ifigenie Vondel tot
een geheel andere voorstelling heeft gebracht dan door de tekst bij Euripides wordt
gegeven. Op de eerste plaats (231 vlg.) spreekt Ifigenie in het oorspronkelijk van
het kleurrijk weefsel, waarin zij weleer de gestalten uitbeeldde van Pallas Athene
1)
en de door haar overwonnen wilde Titanen. Nu is ‘Titan’ bij de Latijnse dichters
gelijk bekend speciaal in gebruik als betiteling voor den Zonnegod (resp.: de zon)
en vooral

1)

Slechts een enkele maal intussen bij Vergilius en Ovidius, tot vermoeiens toe herhaald echter
bij Seneca.
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hierdoor op een dwaalspoor gebracht, heeft Vondel gemeend dat er bij Euripides,
evenals bij Ovidius in de zoëven genoemde passage, sprake was van Pallas'
vermogen om in de kleurschakeringen van haar weefsel die van het zonlicht in de
regenboog te evenaren. Hij vertaalt namelijk: ‘Al wevende door Pallas gunst | De
zonnebeelden naer de kunst’. - Deze zelfde reminiscentie aan Ovidius vindt men
verwerkt op de tweede plaats, waarop ik hierboven doelde (Ifig. 834). Orestes
beschrijft hier bij Euripides een weefsel, waarin zijn zuster eertijds heeft afgebeeld,
‘hoe de Zonnegod’ (uit afschuw wegens Atreus' gruweldaad) ‘uit zijn baan week’.
In Vondels vertaling echter is het onderwerp, dat Ifigenie weefde: ‘Een zon, ˙schoon
1)
schijnende in gekleurde regenbogen’ .
Een om bizondere redenen wel zeer opmerkelijk verschijnsel vormen tenslotte
de reminiscenties aan Seneca, die ook bij zeer onvolledige vergelijking - ik bepaalde
mij tot Hercules Oetaeus en Oedipus - zich op enkele plaatsen laten constateren.
Terwijl immers een Vergilius sedert Vondel dien heeft leren kennen steeds op
dezelfde wijze voor hem de grote, met liefde en eerbied bewonderde leidsman is
gebleven, heeft Seneca's gezag sedert omstreeks 1635 bij hem afgedaan: in of kort
na 1630 ontving hij het present-exemplaar van Grotius' Phoenissaevertaling, waaruit
hij op tweeërlei wijze (òòk nl. door de

1)

Een derde plaats met dezelfde reminiscentie is te vinden in het Opdrachtgedicht voor de,
zeven jaar vroeger uitgegeven, Jeptha (Dl. VIII, bl. 772, 37 vlgg.). De zinrijk-schone verzen,
waarin het motief een nieuwe, diepere waarde heeft gekregen, vertonen deels met de eerste,
deels met de tweede plaats uit de Ifigenie gelijkenis:

Gij zult de zon van zege, hier betogen,
Met eene wolck van druck, niet zonder gunst,
Zien schilderen tapijt, en regenbogen
Van beeldewerck, te schicken naer de kunst.
Op hetzelfde heeft betrekking Berecht, bl. 774, r. 45 vlgg.: ‘Het spel is niet eenverwigh, maer
geschakeert’, enz. De ten grondslag liggende passage over Pallas' w e e f s e l uit Ovidius
staat in Vondels vertaling te lezen Dl. VII, bl. 589, 89 vlgg.: ‘gelijk de regenboogh | Bescheenen
van de zon, ... | De schoone verwen mengt, en rijk en schoon schakeert, | En flaeu verdrijft’,
enz. - Niet onmogelijk, dat de opzet van Vondels Ifigenie-vertaling van vòòr 1659 dateert. Dat
de in dat jaar verschenen Jeptha de naar het voorbeeld van Ifigenie gecreëerde eigennaam
Ifis brengt, zou des te begrijpelijker zijn.
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oordeelvelling in de Prolegomena, bl. 2) de superioriteit van het Griekse drama zou
leren kennen en in 1639 voltooide hij de programmatische Elektra-overzetting met
haar tegen Seneca gerichte veroordeling van de ‘walgelijcke opgeblaezenheid’ en
‘wispeltuurigheid van stijl’ der laat-Latijnse poëzie (Opdracht r. 36). Op dit
afscheidswoord is Vondel nooit teruggekomen. Wat hij nog vertaald had liggen van
den Romeinsen tragicus, met name de Hercules furens, kwam nimmer tot een
uitgave en in zijn beschouwende uiteenzettingen bij eigen of vertaalde stukken vindt
men behoudens in de Opdracht bij de Ifigenie (waar Seneca echter alleen om zijn
leerzame sententiën wordt genoemd) nergens een woord van waardering
uitgesproken. De rechtvaardiging toch van het blote thema van den Salmoneus met
een beroep op het feit, dat Euripides en Seneca in hun ‘dollen Herkules’ soortgelijke
stof ten tonele hebben gebracht, zegt niets omtrent Vondels oordeel omtrent de
wijze van behandeling bij laatstgenoemde. Dat dit oordeel sedert de tijd van de
Elektra niet veranderd is, blijkt ten overvloede uit de beroemde vergelijking in de
Opdracht bij den Herkules in Trachin tussen het Griekse en het laat-Latijnse treurspel,
het laatste geëxemplificeerd met Seneca's Hercules furens en Hercules Oetaeus:
hier een ‘boven (zijn) kracht gespannen staen’ en een ‘luit roepen en stampen’, bij
de Grieken daarentegen een bewaren van de ‘natuurlijke stem’ en - als bij ‘afgerechte
musikanten’ - een ‘verheffen en laeten daelen’ daarvan ‘op de vereiste maet’.
Wanneer wij nu met de klanken van deze vergelijking nog in het oor ons richten
tot Vondels vertalingen naar de Griekse meesters, dan doet het ons eigenaardig
aan van tijd tot tijd herinnerd te worden juist aan dienzelfden, voor goed afgezworen
Seneca. Dat de Elektra-vertaling, afgezien van de boven ter sprake gebrachte
voorliefde voor responsorisch klank- en ook wel vernuftspel zich in dit opzicht
onderscheidt van de latere stukken, zij uitdrukkelijk daarbij opgemerkt.
Voor een gedeelte zijn de reminiscenties, waarop ik het oog
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heb, van geheel of betrekkelijk onverschilligen aard en bewijzen zij slechts, hoezeer
Vondel door Seneca bij voorkeur gebruikte benamingen en wendingen zich eigen
heeft gemaakt. Zo is de aanduiding van de zee als hof van ‘Tethis’, in Koning Edipus,
vs. 254 (Soph.: ‘Amphitrite’) in overeenstemming met het spraakgebruik van den
Latijnsen dichter, evenals de in den Herkules in Trachin veelvuldig voor den held
van dit stuk gebruikte benaming ‘Alcides’. De hydra van Lerna vinden wij in hetzelfde
stuk op twee plaatsen (602 ‘'t lek van Lerne’, vgl. 837 ‘Lernaes gal’) kortweg
aangeduid met de plaatsnaam, een metonymie die men ook aantreft in den Latijnsen
1)
Hercules Oetaeus (1360) en die mij van elders niet bekend is. - Eveneens op een
tweetal plaatsen (828 en 1046) krijgt Juno louter als echtgenote van Herkules'
natuurlijken vader het bij Sophocles nergens te vinden, maar door Seneca
uitentreuren herhaalde praedicaat ‘stiefmoêr’ (Lat. noverca); - ‘Hoe vaak heeft het
éne Thebaanse land met zijn overvloed van eer-vergeten vrouwen mij niet reeds
stiefmoeder gemaakt’, klaagt Juno reeds aanstonds aan het begin van den Hercules
furens!
Een andere specifiek-Senecaanse trek vertoont dezelfde Trachiniae-vertaling in
de passage, waar Herkules zijn zoon Hyllus voor het geval dat hij ongehoorzaam
mocht blijken, dreigt hem na zijn dood ‘schoon toevend daar beneden’ te zullen
vervolgen met zijn vloek. Vondel ziet hier naar de trant van Seneca Herkules zèlf
verschijnen als spookgedaante; de bedreiging luidt bij hem namelijk (het
gecursiveerde is eigen toevoeging): ‘of 'k zal u zonder beien | Opkomen, vloeken,
om u waeren bij den tast.’ - Tot dezelfde, in vrijwel geen enkel stuk van den
Romeinsen tragicus ontbrekende sfeer behoort de voorstelling bij Vondel, dat
Deianier in haar smart ‘een' geest verdaeghde’ (Herk. 912). Sophocles zegt hier:
‘luide bejammerde zij haar lot’; de misleidende, ‘letterlijke’

1)

In onze aantekening bij den Herkules, vs. 602 in de W.B.-nitgave, wordt abusievelijk ook naar
vs. 1534 verwezen.
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vertaling van Winsemius (daemonem vocabat) heeft bij onzen dichter terstond het
vertrouwd apparaat der necromantie in beweging gebracht.
Aan de laatste twee voorbeelden kan men reeds zien, hoe het nawerken van een
Senecaans verleden Vondel onwillekeurig in de richting drijft van een zeker
accentueren van het huiveringwekkende. Een illustratief geval hiervan doet zich
voor, waar in den reeds enige malen genoemden Herkules de verwoestingen worden
beschreven, in het lichaam van den held aangericht door het gif waarmee zijn
gewaad is bestreken. De betrokken passage van Sophocles, die slechts enkele
verzen telt, eindigt daarmede dat Heracles de ‘klem’, waarin het giftig kleed hem
snoert, ‘niet-te-beschrijven’ noemt. Klaarblijkelijk door dit woord van zijn voorganger
aangevuurd heeft Seneca in zijn drie- tot viermaal zo uitvoerige parallel-beschrijving
al het mooglijke en onmooglijke opeengestapeld om het effect van gruwelijkheid te
verhogen. ‘Heu’ (zo laat hij den lijder aan het begin uitroepen) ‘qualis intus Scorpio,
1)
quis fervida | plaga revulsus Cancer infixus meas | urit medullas’ - en enkele verzen
verder zal het wederom heten: ‘... hausit medullas’ (Herc. Oet. 1218 vlgg.). Op de
door cursivering aangegeven punten heeft nu Seneca indirect medegewerkt aan
Vondels vertaling naar Sophocles, of liever naar Cicero, wiens metrische weergave
hier door Winsemius in zijn proza-overzetting is opgenomen. Voor het Latijn:
‘urguensque graviter pulmonum haurit spiritus; | iam decolorem sanguinem omnem
exsorbuit’, lezen wij nl. in het Nederlands (1051 vlg.):
‘En, als een kanker, long en ingewant bekruipt,
De geesten uitput, vleesch en bloet en mergh verzuipt.’

De genoemde passage van Seneca, waarin later achtereenvolgens de vernietiging
wordt beschreven van de huid, van het vlees der ledematen, het merg in de
beenderen, en tenslotte van de vermolmd-uiteenvallende beenderen zelf, heeft

1)

Het Kreeft-monster van de dierenriem.
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overigens ook zijn spoor nagelaten in Vondels vertaling van een andere, kortere
beschrijving van Herkules' lijden, deze in het bericht van Hyllus omtrent de
gebeurtenissen te Cenaeum (776 vlg.). Terwijl daar namelijk in het oorspronkelijk
wordt gesproken van een ‘knagende pijn, die rukt tot aan 't gebeente’, laat Vondel
en spieren (‘zenuw’), en huid, en beenderen eenvoudig wegrukken van - resp. uit
- het lichaam:
‘(Begon .... de rok ....) te scheuren en te schenden
De zenuw, vel, en been, te rukken van het lijf’;

het ene vers geeft als het ware een kort begrip van wat in Seneca's ‘primam cutem
consumpsit’ enz. ter aangehaalde plaatse uitvoerig en in détails beschreven wordt.
Een analoog geval treft men aan in den Oedipus, waar bij Sophocles de blinde
vorst zijn beide dochtertjes vraagt, dat zij zullen komen tot zijn broeder-handen, die
maakten dat hun vaders ogen, eenmaal helder, ‘zo zouden zien als nu’. - Wat hier
in dat praegnante ‘zo zien’ aan beklemmende suggestie aanwezig is, heeft Vondel
in een brede, de contrasten opwerkende schildering expliciet gemaakt door te
vertalen en uit te breiden als volgt (1749 vlgg.):
‘Koomt herwaert: vat uw' broeder bij zijn hant,
Die 't licht van vaders oogh heeft aengerant,
En 't klaer gezicht berooft van 's hemels klaerheit,
Waerom hy nu dus omtast in dees naerheit’.

Door een drietal bizonderheden, de toegevoegde responsie in klaer en klaerheit,
het vermelden van de hemel (als drager van het daglicht) en de uitdrukkelijke
tegenstelling daarna van het nachtelijk duister (: naerheit) doet deze uitbreiding van
Vondel nu sterk denken aan de plaats, waar Seneca in zijn gelijknamig treurspel
beschrijft, hoe Oedipus na zich de ogen uit de kassen te hebben gerukt, zodat de
flarden hem over de oogleden afhangen, ten overvloede zich door een proef
overtuigen wil, dat hij nu werkelijk volkomen blind is. De ondanks alle bedenkingen
tegen de fictie zelf indrukwekkende verzen luiden als volgt (971 vlgg.):
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Factum est periclum lucis: attollit caput,
cavisque lustrans orbibus caeli plagas
noctem experitur ....

Welk een sterke invloed deze gehele passage uit den Latijnsen Oedipus bij Vondel
is blijven oefenen, blijkt bovendien uit het feit dat zowel in Koning Edipus als later
in de Feniciaensche, tegen de door Sophocles en Euripides gegeven voorstelling
in, de vorst zich niet de ogen ‘doorboort’, maar ze ‘uitrukt’. Van het viertal plaatsen,
waar men deze Senecaanse voorstelling vindt (Edip. 1501 en 1577, Fen. 64 en
1666) vertoont de laatste daarbij nog een tweede spoor van Seneca. Terwijl immers
Euripides-Grotius alleen daarvan spreken, dat Oedipus ‘duisternis over zijn ogen
heeft gebracht’, breidt Vondel uit:
‘Toen uw hant, vervult van wraek,
Uwe oogen rukte met den haek
Uit hunne winklen, daerze schoolen’.

Bij den Romeinsen dichter (die de ‘schouder-spelden’ van Jokaste waar de Griekse
dichters van spreken heeft vervangen door de ‘manus unca’ van Oedipus) vinden
wij het voorbeeld voor deze laatste toevoeging in de aan het boven aangehaalde
Latijn voorafgaande verzen (963 vlg.):
et fixa penitus unguibus lacerat cavos
alte recessus luminum et inanes sinus.

De hierboven gegeven specimina zouden bij een vergelijking van den gehelen
Seneca zonder twijfel met andere vermeerderd kunnen worden. Maar ook dan
zouden deze direct aanwijsbare reminiscenties toch steeds een sterke minderheid
blijven vormen ten opzichte van die gevallen, waarin Vondels vertaalwijze door zijn
verheviging een zekere Senecaanse tendentie vertoont in het algemeen. Ik denk
hierbij aan plaatsen, als waar een ‘in benauwenis uitblies zijn levensadem’ wordt
uitgewerkt tot ‘den geest uitbraekte .... vermengt met vier en bloet’ (van den
Nemeïschen leeuw; Herk. 1080), waar Hyllus' bittere klachten van zelfverwijt als
nadere qualificatie krijgen toegevoegd de epitheta ‘heet en bloedigh’ (ibid. 935), of
waar Oedipus in-
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formeert, waarom men toch eertijds niet grondig heeft onderzocht, hoe koning Laius
‘quam in zijn bloet te smooren’ (Edip. 168; Soph.: ‘omkwam’).
Deze tendentie, die in de Feniciaensche onder meer ertoe leidt, dat vrijwel ieder
‘roepen’ met ‘brullen’ wordt weergegeven, treedt op typische wijze vooral ook aan
den dag in de frequente toevoeging van qualificaties als ‘al te wreed’, ‘gruwlijk’ e.d.
Hoe de gehele toon hierdoor soms verandert, kan men het best zien op een plaats
als in Koning Edipus (1455 vlg.), waar de bode verschijnt om bericht te brengen van
wat zich daarbinnen heeft afgespeeld. ‘Wat wij reeds wisten’, (aldus het koor van
oudsten bij Sophocles) ‘deed het in niets ontbreken aan stof tot zwaar bestenen spreek, wat voegt gij toe’. Bij Vondel wordt dit weergegeven als volgt:
‘(Hier mangelt niets ...), of 't luit ten hooghste afgrijslijck.
Wat tijding klampt gy noch op deze, al t' yslijck?’

Ten opzichte van het hier genoteerd verschijnsel, dat zich overigens lang niet overal
(zelfs niet in de pathetische gedeelten) in dezelfde mate voordoet, heeft de nawerking
van vroegere lectuur van Seneca zeer zeker slechts te gelden als begeleidende
factor. Primair en fundamenteel moet hier geweest zijn de Vondel als mens en als
kunstenaar van zijn tijd doordringende behoefte aan het sterk-emotief effect, ook in
het pathetisch woordgebaar. Een althans relatieve afwijking van het nagestreefde
Griekse voorbeeld in de richting juist van het om zijn excessen verworpen
Senecaanse, zoals die zich in gevallen als boven genoemd laat constateren, wordt
slechts in dit verband met de tijdgeest, en nog liever zouden wij zeggen tijdziel, voor
ons begrijpelijk.
Het is deze zelfde, boven-persoonlijke drang naar het pathetische, die zich op
theoretisch gebied zo duidelijk openbaart in het algemeen 17e-eeuwse accentueren
van juist dat gedeelte van Aristoteles' leer omtrent de tragedie, dat betrekking heeft
op de affecten ‘vrees en deernis’, of (om Vondels termen te gebruiken) ‘schrick en
mededoogen’. Wanneer men dan ook,
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na kennis te hebben genomen van de theoretische beschouwingen dienaangaande
in Vondels opdrachten en berechten, de hierboven bedoelde gevallen van verheviging
in groter aantal nader beschouwt, dan ontkomt men niet aan de indruk, dat onze
dichter meermalen met iets van bijna herkenningsvreugde het pathetisch moment
ook daar, waar het in de grondtekst onuitgesproken en louter in de gesteldheid der
dingen werkzaam is, naar buiten heeft gebracht. En ten dele laat zich deze algemene
indruk ook door zeer bepaalde reminiscenties aan de tragische theorie bevestigen.
De gevallen, die ik bij het nagaan van Vondels eigen toevoegingen noteerde, mogen
in het hieronder volgende worden toegelicht.
Zoals bekend is, zijn de naar hun aard hoofdzakelijk empirischcritische
uiteenzettingen in Aristoteles' Poëtiek naar de dogmatische behoeften der
renaissance later samengevat en verscherpt tot absoluut-geldende wetsartikelen.
Een der vele voorbeelden hiervan is dit, dat men op grond van de beschouwingen
in hoofdstuk 13, § 5 van genoemd geschrift in de definitie zelf van de tragedie voor
het Aristotelische ‘weergave ener handeling van waardige ernst’ formuleringen in
de plaats ging stellen, waarbij rang en stand der tragische personages op de
voorgrond werden gebracht. Zo sprak Scaliger - in deze met instemming geciteerd
door Vossius - van een ‘zich door handelingen voltrekkende nabootsing van
1)
doorluchtige staat (: illustris fortunae)’ . Hoe gewichtig Vondel dit wetsvoorschrift
geacht heeft, blijkt duidelijk op tal van plaatsen. In zijn opdracht bij Koning Edipus
lezen wij van ‘eenen doorluchtigen handel’ (resp. ‘den handel der grooten’) en in
het berecht bij Jeptha, waar de dichter zijn stuk toetst aan de normen van het
‘rechtschapen’ treurspel, verzuimt hij niet zijn hoofdpersoon te waarmerken als
‘doorluchtigh veltoverste’. Nu is het tekenend, dat hij deze kenschetsing ook heeft
ingewerkt in een van zijn vertalingen en wel, zoals aanstonds zal blijken, op een
theoretisch beschouwd in het bizonder daarvoor in aanmerking komende

1)

Verg. onze aantekening bij de hierna te noemen Opdracht van Koning Edipus (Deel VIII, bl.
845, r. 15).
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plaats. Het slotwoord toch van den Herkules, dat bij Sophocles spreekt van het
‘groot-smartlijke’ van Deianira's en Herkules' sterven, luidt bij Vondel aldus (1251
vlg.):
‘Bewaer zorghvuldigh 't hof van Herkules, ô maeght,
Die zoo veel lijken van doorluchte mannen zaeght’.

Dat het leerstellige woord juist hier, aan het slot, den vertaler in de zin kwam,
e

verklaart zich daaruit, dat naar aanleiding van hetzelfde 13 hoofdstuk van Aristoteles'
Poëtiek de theorie der renaissance vrijwel algemeen het ‘droevig einde’ (exitus
tristis, of zoals Scaliger het heeft: horribilis) in zijn contrastwerking met de
‘doorluchtigheid’ tot vereiste had verheven van de ‘volmaakte tragedie’, in de eerste
plaats voor haar: treur-spel.
Een andere wijziging ten opzichte van Aristoteles' definitie en ditmaal een die
volkomen daarbij in strijd is met de bedoeling van den auteur, bestaat in de bij tal
van latere kunstgeleerden te vinden verklaring van diens katharsis (in werkelijkheid
een ‘evenwicht-herstellende gemoedsontlading’) als een zedelijk betermaken. Zo
spreekt Vondel dan ook in zijn inleiding tot de Jeptha bij zijn beschouwingen omtrent
het wekken van ‘schrick en mededoogen’ van een ‘d' aenschouwers van gebreken
zuiveren’, en bij den Lucifer in dezelfde samenhang van een ‘spiegel, om ... gebreken
en d'elenden, daer aen gehecht, te schuwen’. Nu is de rampzalige Oedipus, die in
volslagen onbewustheid zich bezoedelt door vadermoord, wel allerminst een geschikt
voorbeeld om op de bedoelde wijze tot spiegel te dienen. Bovendien, in zijn opdracht
weidt Vondel zelf er over uit, hoe Sophocles in dezen Oedipus een tragische persoon
heeft willen geven, die buiten zijn schuld lijdt en blijkens eigen uitlatingen dit ook
zèlf zo voelt. Maar desondanks komt tegen het einde van de vertaling de herinnering
aan het genoemde leerstuk toch boven, en zo getuigt Vondels Edipus (1698 vlgg.):
‘Apolloos wil en vonnis is toch u
1)
Al. klaer ontdeckt, dat gy dien godelozen
Den vadermoort betaelt, ten schrick der bozen’.

1)

In het Grieks heeft dit de zin van ‘van god verlaten’.
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Op minstens een tweetal plaatsen (zij troffen mij eerst achteraf, toen ik de betrokken
passages om andere redenen weer doorlas) kan men zelfs de beide
specifiek-tragische affecten, die Vondel zo gaarne ter sprake brengt in zijn
theoretische beschouwingen, tezamen ingewerkt vinden in de vertaling. Het eerste
voorbeeld treft men aan in Koning Edipus (929 vlg.) waar de koning voor het eerst
uiting geeft aan de vrees, dat hij zèlf de moordenaar van Laius zal blijken. Bij
Sophocles voegt Jokaste haar gemaal daarop toe: ‘Hoè zegt gij? Vol ontsteltenis
zie ik u aan’. Bij Vondel is dit uitgebreid op de volgende wijze:
‘Wat zeghtge? ick zie, ô koning, met medoogen,
Verbaest van schrick en angst, u onder d'oogen’.

Het is in zekere zin (wij zullen hier aanstonds meer voorbeelden van zien) niet de
persoon van het stuk, die hier aan het woord is, maar de wètende toeschouwer
Vondel, die met bewogen hart reeds de hele verdere, tragische lijdensgang van
Oedipus voor zich ziet.
Dat het geen willekeur is aan de bedoelde uitbreiding een dergelijke documentaire
betekenis toe te kennen, wordt bevestigd door het tweede voorbeeld, te vinden in
de Feniciaensche (1561 vlgg.), waar beschreven wordt hoe Jokaste - te laat gekomen
om het noodlottig tweegevecht te verhinderen - zich nederwerpt op het lichaam van
haar dodelijk gewonde zonen. Door een dubbele toevoeging, waarin men opnieuw
de beide standaard-termen herkennen zal, brengt Vondel hier (men zou bijna zeggen
bewust) tot uitdrukking, hoe in deze scène de tragiek der Phoenissae haar
hoogtepunt vindt:
Och moeder komt te spade, om u haer gunst te toonen,
Te raeden! en zy valt by beide uit onmaght, stijf
Van schrik, den eenen dan den andren op het lijf,
Beschreit [een steenen hart zou schreien van medoogen,]
Den vruchteloozen last van baeren en van zoogen.’

Men zal niet ontkennen, dat voor Vondels vertaalwijze deze beide laatste plaatsen
een symptomatische waarde bezitten. Voor zover het betreft de algemene versterking
van het pathetisch
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moment van het ‘schrikwekkende’ hebben wij reeds boven voldoende voorbeelden
bijeengebracht, zodat wij dit hier nu verder laten rusten; hetzélfde verschijnsel doet
zich echter voor ten opzichte van het element der ‘deernis’. Dat Vondels eigen, voor
het pathetische in de engere zin van ‘ontroerend’ zo uiterst ontvankelijk gemoed
hier een grote betekenis moet worden toegekend, zij vooropgesteld; daarnaast
evenwel heeft men stellig ook invloed aan te nemen van een meer algemene, vooral
naar hedendaags standpunt soms als mode en cultus aandoende neiging tot
veraandoenlijke, die zowel in literatuur als schilderkunst omstreeks het midden der
e

17 eeuw tot uiting komt. Wat bij Vondels hierna te bespreken uitbreidingen in deze
richting vooral de aandacht verdient is het feit, dat de gehele gevoelsinstelling hier
vaak een andere is dan die van de oude Grieken, hetzij dan van de tragische dichters
zelf of van den theoreticus Aristoteles.
Als eerste voorbeeld van Vondels verhoogd ‘mededoogen’ citeer ik de met een
beschouwende toevoeging uitgebreide verzen uit de Feniciaensche (1456 vlg.):
‘De moeder hoorde hoe haar zoons, een vrou is teder,
In 't harnas stonden naer de glori van de kroon’.

Het zoals wij dat ook vroeger al eens zagen, in de vertaling expliciet-gemaakt contrast
doet voor Vondels gevoel eerst ten volle het deerniswaardige van deze moeder tot
zijn recht komen. En wat wij hier constateren, geldt op dezelfde wijze voor een plaats
in den Herkules (112 vlg.), waar de hierboven als toevoeging aangegeven parenthese
letterlijk weêrkeert. De vereenzaamde Deianira, steeds beducht om het lot van den
alom door gevaren bedreigden held (zo lezen wij daar):
‘Zit galoos in haer kamer klaghtigh,
En vreest, een vrou is teêr,....’

De op deze beide plaatsen evenals op de boven besproken plaats uit Koning Edipus
zich openbarende neiging van Vondel om het eigen, aangedaan beschouwen over
te dragen op personen
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van het stuk dat hij vertaalt, voert in enkele gevallen zelfs tot het inlassen van een
reflectieve zelf-waardering van de sprekende persoon, die geheel vreemd is aan
het hem door den oorspronkelijken dichter gegeven karakter-type. Merkwaardig is
in dit opzicht reeds de passage in den Herkules (293), waar Deianira het feit van
haar medelijden met de haar toch geheel vreemde Iöle zelf kenschetst als uitvloeisel
1)
van een aangeboren teergevoeligheid ; nog wel zo sprekend echter is het geval,
dat zich voordoet in de Meneceus-scène van de Feniciaensche (1111 vlgg.). Terwijl
het afscheidswoord van den zijn offerdood tegemoet gaanden jongeling bij Euripides
namelijk van niets getuigt dan van eer- en plichtsgevoel, laat Vondel dezen Meneceus
zelf wijzen op het deerniswekkende van dit zò jong, en dan zò sterven:
‘ik ga dan heene, en zal
Op hooge torens staen, opdat, na mijnen val
Het naere draekenhol, my, teêre en jonge telge,
2)
Naer's wichelaers besluit, al levende innezwelge.’

Men ziet het, veraandoenlijking is niet minder een kentrek van Vondels herscheppen
dan verheviging van het schrikwekkende. Een typerend voorbeeld hiervan levert
ook de Oedipusvertaling (929 vlgg.), waar het ‘arm’ en ‘te bejamm'ren’ van Sophocles
(de blinde vorst spreekt van zijn hulpeloze dochtertjes) bij Vondel wordt uitgevierd
tot:
‘Die jammerende en noit genoegh beklaeghden,
Weeskinderen, verschovelingen, maeghden,
Bedruckten,....’

De toon is hier geheel overgegaan in het larmoyante en het is volkomen daarmee
in overeenstemming, wanneer elders op meer dan een plaats het treur-beeld in de
vertaling visueel versterkt wordt door het toevoegen van een tranen-

1)

2)

De woorden luiden: ‘want mijn gemoedt, heel teêr, | Wert van m e d o o g e n h e i t bestreden,...
toen ik dees vreemden zagh’, enz. De gecursiveerde toevoeging is nog niet als zodanig
aangegeven in onze aantekeningen bij den Herkules in de W.B.-uitgave.
Deze gruwel-noot is door Vondel toegevoegd ook ten koste van alle waarschijnlijkheid.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

134
stroom. Reeds in de overigens zo spaarzaam uitbreidende Elektra (985) vinden wij
voor het ‘zuchten’ van Sophocles: ‘schreien, altijd nat | van traenen’, en in Koning
Edipus (843), waar de Griekse dichter spreekt van Jokaste's ‘klagelijke mond,’ die
den Koning ontroert tot deernis, geeft Vondel dit weer met de woorden: ‘(Ick eere
noch) uw aenzicht, dat gij wascht | in tranen...’ En gelijk wij dat hierboven zagen bij
Meneceus, zo ontbreken ook hier niet de gevallen, dat in Vondels vertaling de
tragische persoon zich als het ware zelf bewust wordt van zijn treur-spelige functie.
1)
Van de twee voorbeelden, die dit het duidelijkst illustreren en waarmee ik dit
overzicht wil besluiten, staat het eerste te lezen tegen het einde van de
Feniciaensche (1862). Bij het aanvaarden van zijn zwerftocht als balling vraagt hier
Euripides' Oedipus zijn dochter Antigone, hem te ‘geleiden’. Bij Vondel luidt dit:
‘Ik ga, elendigh kint: geleime met uw traenen.’

Dat de toevoeging door Vondel wordt gevoeld als onderdeel van Oedipus' wens en
verwachting, wordt vooral duidelijk als men het aangehaalde vers in het gehele
verband leest. Het wordt echter bovendien bevestigd door de bedoelde parallel, in
de slot-scène van den Herkules (1132). De lijdende held, die begrepen heeft dat
thans zijn sterfuur nadert, draagt zijn oudsten zoon op alle overige kinderen en ook
Alkmene, zijn moeder, te gaan roepen; hij wil hun mededeling doen van een orakel,
dat heden aan hem in vervulling gaat. In Vondels vertaling leest men hier:
‘Op dat uit mijnen mont, terwijl een ieder weene,
Elk een de spelling van de godtspraeck hoore en vatt'.’

De toevoeging is onmiskenbaar exspectatief. Zij karakteriseert, evenals alle overige
wijzigingen en uitbreidingen die wij in het bovenstaande hebben besproken, naar
een bizonder aspect het op eigen wijze her-beleven van Vondel den vertaler.
Hiermede ben ik aan het eind gekomen van mijn ontledende

1)

In verband met deze twee voorbeelden zou men ook Ifigenie 874b kunnen aanmerken als
testimonium.
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beschouwingen omtrent het persoonlijk element in Vondels overzettingen van de
Griekse tragici; in de korte samenvatting die hier volgen mag, zal ik mij bepalen tot
wat mij uit stylistisch oogpunt beschouwd het essentiële lijkt.
Wij constateerden dan achtereenvolgens, hoe (ten koste somtijds van de ‘hooghe
toon’, maar ook niet zonder eigen grootheid in het expressieve) onze dichter zijn
taalmiddelen niet zelden ontleent aan de sfeer van het gewone, dagelijkse leven;
hoe alles, ook het zakelijk-meegedeelde, licht in hem uitgroeit tot bewogen
verbeelding en daarbij zich een drang openbaart tot het aanhouden of doen
wederkeren, soms op een speelse wijze, van het eenmaal ingezet motief; - tenslotte,
hoe in het bizonder het pathetisch, ‘treur-spelig’ element zich in tweeërlei opzicht
bij hem versterkt: door verheviging van het schrikwekkende en veraandoenlijking
van het deerniswaarde, dit laatste tot een smelten-in-tranen toe.
Uit een stijltheoretisch oogpunt beschouwd zijn zodoende deze vertalingen voor
een goed deel transpositie geworden van een meer statisch-gespannen, tot in zijn
bewogenheid evenwichtige, lijn-beheerste sculptuurkunst in een eerder
dynamischexpansieve, aan contrastwerking rijkere schilderplastiek, waarin de lijn
zich of oplost of zwierig wordt omspeeld en waarin ook het rustende zelf zijn
woelingen heeft. Kortheidshalve kunnen wij het bedoelde onderscheid ook aanduiden
met de termen ‘klassiek’ en ‘barok’, termen die ik zonder veel vrees voor misverstand
en los van alle appreciatie hier gebruiken mag respectievelijk ter typering van het
e

grondkarakter der 5 eeuwse Griekse kunst en van datgene, wat in wijde omvang
de kunst van omstreeks het midden van onze eigen 17e eeuw kenmerkt en van wat
deze gemeen of verwant heeft met de Hellenistisch-Romeinse. Reeds een Vergilius
toch vertoont, zij het beheerst door zijn de eeuwen door bewonderde klassieke
harmonie, zowel in zijn breder uitbeelden als in zijn meer subjectieve gevoelshouding
ten opzichte van het pathetisch gebeuren zeer zeker momenten van de barok en
op andere wijze, en in sterker mate, geldt dit laatste weer voor den in speelse weelde
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en geestige vorm het gevoel cultiverenden Ovidius, om niet te spreken van den
buitensporigen, flakkerend pathos aan affectatie en sierlust parenden Seneca. Dat
ik aan de invloed van deze Romeinse dichters niet meer dan de waarde van
secunderende factor toe wil kennen, is in de loop der bovenstaande uiteenzettingen
omtrent Vondels wijze van vertalen naar ik meen genoegzaam gebleken. Met het
oog echter op het feit, dat speciaal de Latijnse kunst zulk een levend element heeft
gevormd in het voelen en denken van Vondel en zijn tijdgenoten, lijkt deze hier
toegevoegde beschouwing omtrent haar verhouding tot de barok niet alleen
gerechtvaardigd maar ook gewenst.
Zo laten tenslotte deze vertalingen (door Vondel zelf vooral ook beschouwd als
oefening) zich in hun totaliteit wellicht het best karakteriseren als composiet-product
van twee gelijktijdig, zij het niet steeds in dezelfde krachtverhouding werkzame
stijltendenties: de ene overwegend bewust, en gesterkt door bewondering voor
Vergilius en de Griekse tragici zich richtend op het klassiek-harmonische, de andere
onbewust aandrijvend op een nochtans aan 't Senecaans exces tot om- en inkeer
gekomen barok.
Het zijn dezelfde twee tendenties, resulterend in een nieuwe eenheid van
klassiek-getemperde barok, die bij ontledend en vergelijkend beschouwen zich ook
laten onderkennen in het oorspronkelijk werk van Vondel, en daar zeer zeker in
schoner vorm van verzoening dan in deze slechts hier en daar (het meest nog in
de Elektra) tot de gemiddelde hoogte van dat oorspronkelijk dichtwerk reikende
vertalingen. De specifieke betekenis echter van deze vertalingen is geheel
onafhankelijk van hun waarde als kunstproduct. Zij ligt daarin - en ik hoop in mijn
hierbij afgesloten onderzoek dit duidelijk te hebben gemaakt - dat wij dank zij de
mogelijkheid van contrôle aan het nagestreefd voorbeeld hier in staat zijn gesteld
het zojuist omschreven, tweeledig vormproces als het ware in actu gade te slaan.
J.D. MEERWALDT
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Huygens en Rabelais
Bij het uitgeven van De Briefwisseling van Constantijn Huygens heeft Worp er enkele
malen de aandacht op gevestigd dat in brieven van of aan Huygens aanhalingen
uit of toespelingen op de Oeuvres van Rabelais voorkwamen; verschillende citaten
echter heeft hij niet als zodanig herkend, zodat het zijn nut kan hebben, die brieven,
waarin Worp toespelingen op de boeken over Gargantua en Pantagruel vond, zowel
als de andere, gewisseld tussen Huygens en de correspondenten van
eerstgenoemde brieven, nogeens op rabelaisie te onderzoeken.
Zij verplaatsen ons naar een tijd, waarin Huygens wel zeer belangrijke diensten
bewezen heeft aan het huis van Oranje. Naar men weet, zijn in 1650 na de dood
van Willem II, heftige twisten uitgebroken tussen Amalia van Solms, grootmoeder,
en Maria Stuart, moeder, van den postuum geboren prins Willem over de voogdij
van dezen laatsten; waarbij vooral de Prinses Royale al bitter weinig rekening heeft
gehouden met de belangen van het huis van Oranje, van den jongen prins en van
ons land. De gevolgen van deze onenigheden waren in 1661 bij het overlijden van
de Prinses Royale niet in eens uitgewist. Huygens is een der weinigen geweest, die
onafgebroken de Prinses Douairière terzijde hebben gestaan. Hij heeft daarvoor
van Amalia niet grote dank mogen verwerven, hoewel hij heeft weten te bewerken
dat de franse troepen, die te hulp geroepen door de Prinses Royale, in 1660 het
vorstendom Oranje hadden bezet, in 1665 werden teruggeroepen. De verwikkelingen
die dit alles meebracht, alsook de glorieuse intocht die Huygens tenslotte, na
jarenlang in Parijs de belangen van den jongen prins bepleit te hebben, in Oranje
heeft mogen houden, heeft Worp op heldere wijze beschreven in de inleidingen op
deel V en deel VI van zijn
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uitgave van Huygens' briefwisseling en in een artikel, te vinden in Oud Holland XIX.
In 1650 heeft de gouverneur van Oranje, Frederik baron van Dohna, neef van
Amalia van Solms, hoewel Willem II hem gelast had na zijn dood de bevelen van
de Prinses Royale op te volgen, het parlament trouw doen zweren, niet aan de
Prinses, maar aan haar kind. Brieven van de kant van de Prinses Douairière aan
Dohna schijnen onderschept te zijn en een andere, zeer vertrouwde bode, namelijk
de zoon van den raad der Douairière Johann Motzfeld, wordt naar Oranje gezonden.
De vader schrijft aan Huygens dat zijn zoon volkomen op de hoogte is van ‘onse
1)
tutelsake’. Huygens geeft den jongen man de volgende brief mee, vol, niet van
staatsgeheimen, maar van ‘le bon texte’, te weten Rabelais.
Apres que nous avons cessé de lamenter de ce que tant de depesches
necessaires qu'on vous avoit envoyées ont esté destournées par des
gens de mauvaise intention, maistres es arts veritablement, mais dont
pas une se trouve au nombre des sept liberales, nos premiers soings ont
visé à vous instruire et consoler de force nouveau papier, que vous
apporte ce noncourreur, mais avant-courreur d'un autre esprit plus fort
que nous vous promettons. Cestuy ci au moins est homme à s'en fier,
car le pere sert de garand, et puis tres informé de tout ce qui conserne
la controverse qui nous a exercé tout ce miserable hyver. Apres tout il a
ordre de ne considerer que vos ordres, et de se regler en tout selon vos
directions. L'on a consideré de plus la vigueur de son aage assez capable
de cestre sorte de fatigue en plein esté; car comme vous le voyez, il est
tout joyeux et esbaudi, quand il tient une espaule de mouton en main bien
seante et avenante, comme une raquette gauchiere, et avec un cousteau
bien trenchant. Dieu le garde de se veoir jetté, comme Ulysse, sur le roc
de bon appetit sans provision de mangeailles, car, comme parle son
visage, il a souvent besoing de reparation de dessoubs le nez, comme
l'expose rabbi Aben Cyra et ibi Bartholus. Monsieur, j'employe volontiers
le bon texte à remplir ce papier, puisqu'apres

1)

Worp, Briefwisseling, nr. 5158.
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tant d'originales et de copies il ne me reste rien à vous dire de serieux.
Et moins j'en dis, plus grande franchise de passage trouveront mes lettres,
ne valant pas la peine d'estre interceptées. S'il prend envie à quelque
melancholique de les deschiffrer, il ne trouvera rien qui merite son travail,
s'il ne croid avoir attrappé grand mystere, quand il verra que je continue
de protester de tout mon coeur d'estre à jamais .... 23 Jull. 1651.
In het zevende hoofdstuk van boek IV van Rabelais' Oeuvres verkoopt, na heel wat
dwaze gezegden, Dindenault zijn vetste schaap aan Pantagruel's vriend en
reismakker Panurge. Als de koop gesloten is, zegt Dindenault tot zijn schaaphoeders:
O qu'il a bien sceu choisir, le challant! Il s'y entend, le paillard. Vrayement,
le bon vrayement, je le reservois pour le seigneur de Cancale, comme
bien cognoissant son naturel. Car de sa nature il est tout joyeux et
esbaudy, quand il tient une espaule de mouton en main bien seante et
advenante, comme une raquette gauchiere, et avec un cousteau bien
trenchant, Dieu sçait comment il s'en escrime.
Als Pantagruel, zoals in het derde boek van Rabelais' werken beschreven wordt,
het land der Dipsoden veroverd heeft, geeft hij de slotvoogdij van Salmigondin,
opbrengende 6789106789 realen zeker geld plus nog onzekere inkomsten, aan
Panurge. De nieuwe burgvoogd handelt zo wel en wijselijk ‘dat hy in min dan veertien
dagen doorbragt alle de inkomsten, zeekere en onzeekere, van sijn Slotvoogdschap
1)
voor drie jaaren’ (ik citeer de 17de-eeuwse vertaling van N.J. Wieringa ). Minnelijk
onderhoudt Pantagruel zijn vrind hierover, op deze wijze zal hij er nooit in slagen
Panurge een rijk man te maken. ‘Rijk? vraagde Panurge, hadje daar nu je zinnen
op gezett? Hadje nu tot je bezorg genomen, om my rijk te maaken in dese wereld?
Denkt gy slechts om lustig te leven,

1)

Alle de geestige werken van Mr. Francois Rabelais .. Uyt het Fransch vertaalt door Glaudio
(op deel II staat ‘Claudio’) Gallitalo, t'Amsterdam By Jan ten Hoorn, Boeckverkooper over 't
oude Heerelogement, 1682. 2 vol.
Claudio Gallitalo was het pseudoniem van den fries Nicolaas Jarichides Wieringa, cf.
Humanisme et Renaissancc, Tom. III, 1936, pag. 43-51.
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om Gods en der goeder Gezellen wil: ander bezorg, andere bekommering worde
nimmer ingelaaten in het hoog heilig Huis van u Hemelsche herssenen; de helderheid
der zelver zy nimmer verdonkert door eenige Wolken van belemmerde en verdrietige
gedachten. Als gy maar fris, fraay en vroolijk leeft, zal ik meer dan rijk genoeg sijn.’
Bovendien vindt Panurge dat hij gehandeld heeft volgens de vier voornaamste
deugden.
Ik handelde na de Uitdeelende gerechtigheid; toen ik mijn spijs schafte
aan de goede (merk wel, goede) en braave Borsten; den welken 't geval
had geworpen, gelijk Ulisses, op den klip van grooten honger, zonder
voor-raad van mond-kost ook aan de goed-aardige (merk wel, goed
aardige) en jonge (let wel, jonge) zoete zusjes: want, na de spreuk van
Hippocrates, kan de jongheid zeer swaarlijk honger verdragen;
voornaamenlijk alsse levende, lustig, wakker beweegende, danssende
en dartel zijn.
In de volgende hoofdstukken van ‘le bon texte’, die door de stoutmoedige zwaai
van Rabelais' verbeeldingskracht tot de aantrekkelijkste passages uit de gehele
Oeuvres behoren, steekt dan Panurge redevoeringen af tot prijzing van de staat
van schuldenaar tot misprijzing van die van schuldeiser.
De tweede ontlening aan Rabelais in Huygens' brief betreft dus de ‘bons (notez
bons) et gentils compagnons: lesquels fortune avoit jetté comme Ulyxes sur le roc
1)
de bon appetit, sans provision de mangeaille’ van livre III, chap. II.
De derde en vierde ontlening betreffen livre II, chap. 17 ‘Comment Panurge gaignot
les pardons, et marioit les vieilles, et des procés qu'il eut à Paris’. Panurge kent vele
manieren om geld te verdienen, maar nog meerdere om dit uit te geven, dit hoofdstuk
eindigt dan ook:
Fin de compte, il avoit, comme ay dit dessus, soixante et trois manieres
de recouvrer argent: mais il en avoit

1)

Ik citeer de Oeuvres de Rabelais naar de uitgave door M.M. Burgaud des Marets et Rathery,
troisième édition. Andere uitgaven hebben niet ‘mangeaille’ maar de plur. ‘mangeailles’.
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deux cens quatorze de le despendre, hors mis la reparation de dessous
le nez.
‘la reparation de dessoubs le nez’ waaronder wij moeten verstaan ‘dépenses de
1)
2)
bouche’ - Wieringa vertaalt ‘behoeften beneeden de Neus’ - heeft Huygens dus
weten te koppelen aan het citaat over Ulysses op de ‘roc de bon appetit’.
Zeer scrupuleus is Panurge niet bij het kiezen van zijn middelen om aan contanten
te komen, hij licht zelfs in de kerken de offerblokken met aflaatgelden en verdedigt
zijn handelwijze met schijnbare ernst tegenover Pantagruel met een zonderlinge
tekstuitlegging. Hij heeft het over de ‘Hebreux, qui usent de futur en lieu d'impératif’
en besluit dan:
Ainsi, quand le pardonigere me dit centuplum accipies, il veult dire:
Centuplum accipe, et ainsi l'expose Raby Kimy et Raby Aben Ezra et
tous les massoretz: et ibi Bartolus.
De vermaarde scholastieke jurist Bartolus wordt herhaaldelijk door Rabelais als
getuige opgeroepen, Rabbi Kimy en Rabbi Ezra hebben commentaren op de tekst
van de Bijbel geschreven. Daar rabbi Aben Cyra, die in Worps uitgave van Huygens'
brieven wordt genoemd, een onbekende grootheid is, informeerde ik in Den Haag
bij de Koninklijke Bibliotheek, waar het handschrift van de bewuste brief,
voorkomende in een bundel behorende aan de Kon. Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam, berust, of niet inplaats van ‘Aben Cyra’ gelezen moest worden ‘Aben
3)
Ezra’, waarop ik bevestigend antwoord mocht ontvangen .
4)
Op Huygens' brief vol rabelaisie antwoordt Oranje's gouverneur met een dito :

1)
2)
3)

4)

Uitleg van M.M. Burgaud des Marets et Rathery.
Alle de geestige werken van Mr. Francois Rabelais blz. 337. Men lette er op dat livre II. chap.
17, bij Claudio Gallitalo hooftdeel 18 van boek II is.
Ik betuig hierbij mijn oprechte dank voor de genomen moeite aan Mej. Dr. E.M.A. Timmer,
conservator van de K.B., alsook aan den Heer Bibliothecaris van de Bibliotheek der Kon. Ak.
v. Wetenschappen, die zijn bemiddeling verleende.
Worp, Briefwisseling, nr. 5159.
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... Veritablement ce maistre Oudart n'a pas grand ressemblance à celuy
dont est parlé dans l'autheur qui festoyoit tres bien ceux qui avoient a
faire a som maistre, et celuy cy depute les chicanous la ou l'autre les
recevoit a coups de gantelets. Le viel chiquanous est tousjours icy, et le
jeune qui luy a succedé pour ce qu'au sac du premier n'avoit esté son
exploict trouvé, est party. Le records du premier est tousjours dans le
voisinage et malgré le saufconduit de Mr. le duc d'Orleans prend souvent
des espouvantes, tels que la noblesse du voisinage se plaist de luy
donner, si bien qu'il n'a pas de lieu seur. Nos chats fourrés commencent
a comprendre raison et ceux d'entre eux que par promesse or ça on avoit
gaignés s'ennuyent, voyans qu'a l'usance des tipsodes (?) les enseignes
des pieds soubs la table, et la main sur le pot ne sont pas suffisantes, et
s'il plaist a Dieu tout ira bien or ça, pourveu qu'or ça on se souvienne de
nous, or ça, car telles memoires or ça font fort incliner les choses or ça,
et le commun proverbe or ça vous aura apris comment on amuse les
Suisses or ça. Vous aurez peine a comprendere que la seule depeche
de l'ordinaire passé m'a, Dieu mercy, remis dans le Pantagruellion, qui
sont, comme vous sçavez, petites joyeusetés confites en mesprit des
choses fortuites, et croires que je vous escris apres avoir lavé les trippes
de ce veau que j'ay ce matin habillé. C'est de quoy je vous prie de vous
desabuser, et croire que c'est a neuf heures du matin et du plus serieux
de mon ame que je me dis .... d'Oranje, le 26 de Juillet 1651.
Het feit dat een zekere Nicolaas Oudart de secretaris is van de Prinses Royale
geeft Dohna de opmerking in de pen dat deze in het geheel niet gelijkt op maistre
Oudart ‘qui festoyoit tres bien ceux qui avoient a faire a son maistre’. Hij zinspeelt
hier op Oeuvres L.IV, chap. 12, waar beschreven wordt hoe de priester-bottelier
maiste Oudart de heer van zijn dorp krachtdadig hielp met het afranselen van een
Chiquanous en wel op zodanige wijze - er werd een hele schijnbruiloft op touw
gezet, omdat het bij huwelijksfeesten gebruikelijk was elkaar al lachende zachte
vuistslagen toe te dienen - dat de Chiquanous geen reden had tot het indienen van
een beklag en het eisen van een schadevergoeding. De Chiquanous of
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valse dagers namelijk, die leven in het land Procuration, maken er hun beroep van
zich te laten slaan om geld te verdienen aan het proces over de aangedane
belediging. Men begrijpt hoe de gefingeerde bruiloft de gelegenheid kon bieden tot
het er flink van langs geven aan een Chiquanous.
Sus la fin coups de poing commencerent sortir en place. Mais quand ce
vint au tour de Chiquanous, ilz le festoyerent à grands coups de gantelets,
si bien qu'il resta tout estourdy et meurtry.
Met ‘le viel chiquanous’ bedoelt Dohna een de Rafelis, met ‘le jeune chiquanous’
een de Saunier, die beide Dohna tegenwerkten; inlichtingen over hen vindt men bij
Worp.
Op de avontuurlijke zeetocht, waarover boek V van de Oeuvres handelt, komen
Pantagruel en zijn gezellen ook bij het gebied der ‘chats fourrés’. Pantagruel wil niet
aan land gaan, waaraan hij verstandig deed, want de anderen worden onmiddellijk
gevangen genomen op bevel van Grippeminaud, aartshertog van de gevoeyerde
Katten. De ‘chats fourrés’ zijn verschrikkelijke en vervaarlijke beesten:
Ils ont le poil de la peau non hors sortant, mais au dedans cachés et
portent pour leur symbole et devise tous et chascun d'eux une gibbiciere
ouverte: mais non tous en une maniere: car aucuns la portent attachée
au col, autres en escharpe, autres sur le cul, autres sus la bedaine, autres
sus le costé, et le tout par raison et mystere.
Grippeminaud geeft zijn gevangenen een raadsel op, hen voortdurend toesprekend
op de volgende trant:
Or ça, nos loix sont comme toiles d'araignes: or ça, les simples
moucherons et petits papillons y sont pris: or ça, les gros taons malfaisans
les rompent, or ça, et passent a travers, or ça. Semblablement nous ne
cherchons les gros larrons et tyrans, or ça, ils sont de trop dure digestion,
or ça, et nous affolleroient, or ça. Vous autres gentils innocens, or ça, y
serez bien innocentés, or ça: le grand diable, or ça, vous y chantera la
messe, or ça.
De eerlijke en onvervaarde Frère Jean wordt er tureluurs van en laat dit blijken:
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Or ça, dist Grippeminaud, encores n'estoit de mon regne adveneu, or
ça, qu'icy personne, sans premier estre interrogé, parlast, or ça.
Maar de slimme en alles behalve moedige Panurge vindt de oplossing van het
raadsel en als hij een groote bundel vol gouden zonnekronen op de vloer geworpen
heeft, is Grippeminaud tevreden gesteld:
La cour, dist Grippeminaud, l'entend: or bien, or bien, or bien. Allez,
enfans, or bien, et passez outre: or bien, nous ne sommes tant diables,
or bien, que sommes noirs, or bien, or bien, or bien.
‘Hoe ter wereld kwam je er toch bij die beurs met goudstukken toe te werpen’,
vraagt na afloop Broeder Jan aan Panurge.
Parce, respondit Panurge, qu'a tous periodes de propos Grippeminaud
ouvroit sa gibbiciere de velours, exlamant: Or ça, or ça, or ça. De la je
pris conjecture, comme pourrions francs et delivres eschapper, leur jettant
or là, or là, or là de par Dieu, or là de par tous les diables là.
De graaf van Dohna zal de ‘chats fourrés’ of inhalige rechters en advocaten, waarmee
hij te maken kreeg, met hetzelfde middel, als waarnaar Panurge greep, bewerkt
hebben.
De gissing dat, waar Worp het handschrift moeilijk leesbaar vond en in arren
moede laat afdrukken ‘tipsodes (?)’, gelezen moet worden ‘Dipsodes’ werd mij uit
1)
Den Haag bevestigd .
In de Prologue de l'auteur voor het vierde boek ‘des faits et dicts heroiques de
Pantagruel’ schrijft Rabelais:
Je suis, moyennant un peu de Pantagruelisme (vous entendez que
c'est certaine gayeté d'esprit conficte en mespris des choses fortuites)
sain et degourt: pres à boire, si voulez.

‘apres avoir lavé les trippes de ce veau que j'ay ce matin habillé’ komt voor in les
Propos des beuveurs, het vermaarde

1)

De D van Dipsodes kan licht voor een t worden aangezien, maar is op dezelfde wijze
geschreven als de D van Dieu, enkele regels verder.
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1)

vijfde hoofdstuk van boek I en betekent zoveel als ‘na te hebben gedronken’ .
Wij worden er inderdaad van overtuigd dat Huygens en Dohna geweten hebben
waar het kostelijke kruid pantagruellion groeide en dat zij de ‘gayeté d'esprit conficte
en mespris des choses fortuites’ waarover Rabelais in de Proloque de l'auteur voor
boek IV der Oeuvres spreekt - Wieringa vertaalt: ‘zeekere verlustiging der geesten,
verzonnen ter spijt van de gevallige zaaken’ - gekend hebben. Dit blijkt ook uit de
2)
brief die Dohna aan Huygens schrijft, als hij gehoord heeft van het accoord over
de voogdij van den prins, 13 augustus 1651 gesloten:
Dieu veuille que l'accord des Princesses qu'on m'escrit de Paris, sans
pourtant une entiere certitude, soit chose réelle, effective et cordiale, et
qu'apres les grands interests sauvez, les plus grandes affaires ne m'ayent
fait oublier comme Pantagruel attaché dans son berçeau, quand un ours
luy vint lecher le visage, dont il ne se pouvoit defendre qu'en rompant son
berçeau a coups des pieds, ayant les bras empestrés ... Je vous demande
pardon des peines que je vous donne en un temps ou je souhaiterois
vous en pouvoir oster, et pour vous en donner une preuve, c'est que je
vous advertiray avec vostre permission d'une superfluité dont vous usez
dans vos lettres qui consiste ès rayes que vous faites au dessoubs des
allegations de l'autheur, dont il n'est pas besoing dans les lettres que
vous me faites l'honneur de m'escrire a moy; et pour revenir a nos affaires
- l'autheur dit moutons - je vous diray que j'ay mis l'envoye de leurs
Altesses a toutes les espreuves que vous m'avez dites, et en effect nos
chats fourrés l'ont trouvé tres informé de vos affaires dont il a fait des
translations qui ont beaucoup satisfaict, mais cela n'estant de mon gibier,
je l'ay mis a l'autre espreuve ou vous l'aviés recommandé, qui est la
raquette gauchiere, ou encore je luy ay veu de grandes lumieres. Dieu
veuille qu'il vous joigne en bref et que mes propositions trouvent accueil
favorable, afin que Dieu aidant

1)
2)

Zie deel I, pag. 56 van de Edition critique van Rabelais, publiée par Abel Lefranc.
Worp, Briefwisseling, nr. 5172.
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toutes choses appaisées, je puisse un peu reprendre l'air des champs
qui ne m'a point enrhumé de cet esté et pour cause, si bien que je n'en
dis point de mal, bien que je n'en aye pas eu tout ce que j'ay voulu; les
compatriotes de Thaumaste nous menaçent encores devers le mois
d'octobre d'autre chiquanous qui nous doibt faire comprendre leurs
raisons, ce qui ne se pouvant sans renoncer a toutes les autres, je me
passeray bien de cette sçience pour cette presente année; je vous suplie
que Ulrich Gallet le previenne... d'Orange, le 27 d'Aoust 1651.
Dohna zinspeelt in het begin van zijn brief op wat in Livre II chap. 4 De l'enfance
de Pantagruel verhaald wordt. Pantagruel ‘à gros cables’ vastgebonden in zijn wieg,
krijgt in een onbewaakt ogenblik bezoek van een grote beer, die ‘luy venoit lescher
le visage (car les nourrices ne luy avoient bien à point torché les babines).’ De
reactie van Pantagruel is niet, zoals Dohna doet voorkomen, dat hij zijn wieg intrapt
- deze streek zal de baby die over meer dan Herculische kracht beschikt, bij een
volgende gelegenheid uithalen - maar Pantagruel ‘vous prit monsieur de l'ours, et
le mit en pieces comme un poulet, et vous en fit une bonne gorge chaulde pour ce
repas.’
Ge kunt U de moeite besparen de citaten uit Rabelais te onderstrepen, zegt Dohna
vervolgens, ik ben te goed thuis in ‘l'autheur’ om ze ook niet zonder dat te herkennen.
‘Pour venir a nos affaires - l'autheur dit moutons’ - bij Sainéan La langue de
Rabelais I pag. 503 vindt men de verschillende plaatsen opgegeven waar Rabelais
‘retournons a nos moutons’ bezigt - bericht Dohna over ‘l'envoye de leurs Altesses’,
hij zal den jongen Motzfeld bedoelen. Hij heeft deze onderwerpen ‘a toutes les
espreuves que m'avez dites’, misschien wordt hier gedoeld op Pantagruels pogingen
om een geheimschrift te ontcijferen in L. II chap. 24.; ‘mais cela n'estant pas de mon
gibier’ - over het figuurlijk gebruik van ‘gibier’ zie Sainéan op. cit. II pag. 274 - ‘je
l'ay mis a l'autre espreuve ou vous l'aviés recommandé, qui est
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ste

la raquette gauchiere’; hierover zijn we ingelicht door Huygens' brief van de 23
Julie.
Met ‘les compatriotes de Thaumaste’ worden de Engelsen bedoeld; in L. II chap.
18 en vlg. der Oeuvres wordt beschreven hoe de grote Wijze Thaumastus, die echter
in geleerdheid onder moet doen voor Panurge en Pantagruel, vanuit Engeland naar
Parijs komt.
Ulrich Gallet, tenslotte, is de wijze en gematigde meester der verzoekschriften
van den goedmoedigen en vredelievenden Koning Grandgousier, vader van
Gargantua en grootvader van Pantagruel.
Na zijn terugkeer in 1666 te 's-Gravenhage moet Huygens zich nog met allerlei
kwesties en kwestietjes betreffende de zaken in het Vorstendom Oranje bezig
houden. Over een wel zeer futiele aangelegenheid - zooals Huygens het noemt
r

‘touchant la puce que vient de mettre à l'oreille de nostre bon evesque le Seign .
son reverend vicaire’ - schrijft hij den 22 dec. 1667 aan den fransen minister Hugues
de Lionne, met wien hij in de jaren die hij in Frankrijk vertoefde ter bepleiting van
de belangen van den jongen prins van Oranje, innige vriendschap heeft aangeknoopt.
In de katholieke kerk te Oranje hebben, tot ergernis van den bisschop Alexandre
Fabri, ‘trois ou quatre senateurs catholicissimes’ het gewaagd ‘de defendre leurs
calottes de la poussière d'un vieux bastiment et des araignées qui en sont en
1)
possession’ , d.w.z. zij hebben hun bank in de kerk verfraaid en van een dakplank
voorzien. ‘Encor’, zo vervolgt Huygens zijn brief,
ce(s) Messieurs ont l'esprit de se munir de tres-forts exemples, allegans
que dans Avignon, la saincte cité, il n'y a college de mestiers qui ne
possede son banc couvert aux eglises. Il est vray que le texte du
patriarche Rabelais porte en terme formels qu'en ce païs là on jouë à
serre croupiere, car, dit il - notez car - c'est terre papale, mais je n'attens
pas qu'on fasse valoir la medisance contre nos Orangeois.

1)

Worp, Briefwisseling, nr. 6635.
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1)

Deze passage bevat een citaat uit Oeuvres II chap. 5 .
Een van de ‘senateurs catholicissimes’ schijnt geweest te zijn Sebastien Chieze,
lid van het parlement van Oranje en vriend van Huygens. Hij moet in deze zaak van
de kerkbank bakzeil halen. Huygens schrijft hem 12 Januari 1668:
Ce fut le 22e December que je vous advertis de ce qui a esté decreté
icy touchant vostre banc couvert. J'espere que vous l'aurez pris à coeur;
j'en ay usé pour vostre bien. M. de Lionne s'y interesse d'une estrange
façon et je voy que c'est d'Orange mesme qu'on met ceste puce à l'oreille
du bon prelat Fabri, ne doubtant que son reverend vicaire n'y jouë son
2)
jeu .
De uitdrukking ‘mettre la puce à l'oreille de quelqu'un’, die Huygens zowel in de
brief aan Lionne als in die aan Chieze gebruikt, is tot in deze tijd in het Frans bekend
gebleven; Romain Rolland bezigt haar b.v. in L'Ame enchantée, L'Annonciatrice,
Tome II, vol. I pag. 129. De rabelaisist wordt onmiddellijk herinnerd aan het zevende
hoofdstuk van Oeuvres boek III, waarin Panurge, die wil gaan huwen, ‘avoit la puce
en l'oreille’, dit kostelijke hoofdstuk begint - ik citeer onze zeventiende-eeuwse
vertaling -:
Des anderen daags liet Panurge na de wijze der Jooden het rechteroor
door-steeken, en daar aan een klein ringetjen hechten, met veelervey
verwen verziert, in welkers kas een vloo was bewerkt: en die vlooy was
swart, op datje doch in geen ding ongewis blijft: Het is een schoone zaak
in alles wel bewust te weezen.
Op dezelfde dag dat Huygens het laatstgenoemde briefje aan Chieze schreef,
3)
zond hij ook een berichtje aan een ander vriend te Oranje, namelijk aan den
predikant Jacques Pineton de Chambrun, het handelt over ‘le tintamarre pontifical,
au sujet de nostre Université, dont vous me parlez’. Ter aan-

1)
2)
3)

Cf. ook Sainéan, La langue de Rabelais, II pag. 310.
Worp, Briefwisseling, nr. 6647.
Worp, Briefwisseling, nr. 6646.
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duiding van een door de katholieke geestelijkheid gemaakt kabaal over een of
andere aangelegenheid van de universiteit van Oranje gebruikt Huygens hier het
woord ‘tintamarre’, waarvan Sainéan La langue de Rabelais II pag. 208 aantekent:
‘tintamarre’, vacarme, forme méridionale ... attestée tout d'abord chez Rabelais qui
1)
l'emploie frequemment’ .
In 1664 onderbrak Huygens zijn verblijf te Parijs voor een reis naar Engeland. Als
reislectuur heeft hij misschien een deeltje van Rabelais meegenomen. Altans de
tweede Julie schrijft hij te Londen het volgende versje:

Rabelais overwenscht
Begeerlickheit der Menschen,
Ick weet U t'overwenschen;
En wensch maer soo veel Geld,
In schoon Goud, wel getelt,
Als handen konden packen
In even soo veel sacken
Als naeybaar souden zijn
Met Naelden, spits en fijn,
Soo veel als wijd'er souwen
In soo veel kercken stouwen
Als onder Sonn en Maen
Getimmert moghen staen,
Ik meen tot dat die Naelden,
Van naeyen stomp, ontstaelden.
Dat 's wenschen als een mann:
2)
Laet sien wie 't beter kan.

De bedoeling van dit versje wordt duidelijk als we de wens van de tweede der ‘deux
belistrandiers souhaiteux à l'usage de Paris’, waarvan Rabelais in de Prologue de
l'auteur van boek IV verhaalt, kennen:
L'autre souhaitoit le temple de Nostre Dame tout plein d'aiguilles asserées,
depuis le pavé jusques au plus hautes des voutes, et avoir autant d'escuz
au soleil qu'il en pourroit entrer en autant de sacs que l'on pourroit couldre
de toutes

1)
2)

Zie b.v. het slot van L. IV, chap. 66.
Worp, Huygens Gedichten, VII blz. 62.
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et une chascune aiguille, jusques à ce que toutes fussent crevées ou
espoinctées. C'est souhaité cela. Que vous en semble?
Op zijn boek over La langue de Rabelais heeft Sainéan in 1930 een doen volgen
over L'influence et la réputation de Rabelais, in de bonte rij van vertalers, lezers en
navolgers van Rabelais ontbreken daar echter de namen van hen, die wij hier als
rabelaisisten hebben leren kennen.
Naarden
C.L. THIJSSEN-SCHOUTE

Ndl. door, bnw.
r

Door (dòò ) is in en om Enschede, en ook elders in Twente, gewoon in den zin van:
r
traag van geest, dromerig, b.v. 'n dòò wich, een langzaam meisje, hee zötte zoo
r
dòò oet, hij ziet er zo dom uit. Bekend is ook dòòrèèt, doorheid. Ook in den
Achterhoek is door bekend; ik hoorde het tenminste te Eibergen gebruiken.
Vgl. Wdb. d. Ned. Taal, onder Door (I), in kol. 2908 en Driem. Bl. 14,80 (vgl. 13,5).
B u i t e n z o r g . N.O.I.
H.L. BEZOEN
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Reinaert II, vs. 4192.
In den langen monoloog vol wereldwijsheid, dien Reinaert ter genoemder plaatse
tegen zijn neef en biechtvader Grimbaert houdt, komen deze woorden voor:
Neve, dus moet men hier ende daer
nu lieghen ende dan segghen waer,
dreighen, smeken, bidden ende vloeken,
ende elc op sijn hooft soeken.

De beteekenis van deze laatste verbinding is tot dusverre blijkbaar voor
verschillenden uitleg vatbaar geweest, staat althans allerminst vast. Ernst Martin
kent in de Anmerkungen op zijn uitgave van den Reinaert (Paderborn 1874) aan
de woorden elc op sijn hooft soeken den zin toe van: ‘persönlich zu treffen suchen’,
terwijl hij in zijn Wörterbuch op hooft verklaart: ‘jeden einzeln angreifen’. Verdam
wijdt aan het aangehaalde fragment de volgende Aanmerking aan het slot van zijn
woordenboeksartikel Hovesc (Mnl. Wdb. III, kol. 686): ‘Rein. II, 4191: “Neve, dus
moet men ... nu lieghen ende dan segghen waer, dreighen, smeken, bidden ende
vloeken ende elc op sijn hooft soeken”, moet men voor op sijn hooft wellicht lezen
op sijn hoofst, en verklaren ieder zoo beleefd mogelijk behandelen, in zijn zwak
aantasten. De Proza-vertaling heeft eene soortgelijke uitdr., nl. sijn weecst (Willems,
bl. 165 noot). Dat op sijn hooft soeken eene uitdr. zou zijn voor in zijn zwak tasten
is niet waarschijnlijk. Evenwel denkbaar is, dat de uitdr. eigenlijk beteekent de weeke
of teêre plek op iemands hoofd zoeken’.
Het komt mij voor, dat men hier inderdaad geen emendatie behoeft te maken,
dus hooft niet in hoofst behoeft te veranderen, en dat de laatste door Verdam
voorgeslagen beteekenis den juisten zin van de uitdrukking wel eenigszins benadert,
maar hem toch nog niet ten volle weergeeft. M.i. beteekent op sijn hooft soeken niet
zoozeer ‘de weeke of teere plek op iemands
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hoofd zoeken’ als wel (sit venia verbo): ‘ongedierte op iemands hoofd zoeken’,
waardoor hij dan in een weeke d.i. hier: handelbare, meegaande, volgzame,
toegevende, inschikkelijke, welwillende, gewillige, gunstige stemming wordt gebracht
ten opzichte van dengene die deze behandeling of bewerking aan hem verricht.
Een ieder die in een dierentuin of diergaarde wel eens gadegeslagen heeft de wijze
waarop de eene aap den anderen aap luist (want dit is toch eigenlijk de beteekenis),
weet hoe gedwee het slachtoffer zich deze bewerking laat welgevallen, zoodat het,
om zoo te zeggen, onder een hoedje te vangen is. En hoe wel past dit begrip in de
dierenwereld en sfeer van den Reinaert, waar in vers 5109-5169 de smakelijke
beschrijving wordt gegeven van het bedrijf der twee jonge apen Biteluus en
1)
Hatenete , wier namen in dit verband aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten.
Bepaaldelijk vers 5146 vlgg. zouden mijn gissing kunnen ondersteunen, waar van
Hatenete wordt gezegd:
2)

dese weet ooc wel haer wet(e)
3)
ende is voortgaende in der nere (komt goed vooruit in haar vak )
op hoofden die men node doet scheren,
met langhen haer, onghedwoghen.

En dan worden daar vervolgens de luie, naar nachtelijke danspartijen uitgaande
dienstboden ten tooneele gevoerd, die
... tot alre ledicheit hem bet voeghen,
dan dat si hem kemden ende dwoeghen,
ende latent verwert groeien vol neten.

Ten einde raad
so comen si tot Hatenete,...
ende doen of huve ende caproen.
dese can hem best baet doen:
want si is met gripen snel.

1)
2)
3)

Aldus te lezen voor Hatenet (zie Tijdschr. VII, blz. 70-71).
Zie Tijdschr. t.a.p.
Middelnederlandsch Woordenboek IV, 2336.
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Hier worden dus geen apen door hun soortgenooten, maar personen door apen op
hun hoofd gezocht d.i. geluisd, hetgeen evenwel meestal pleegt te geschieden door
andere personen. Onder de meer primitieve volken van den aardbol is deze
behandeling nog thans in zwang, ja ook nog wel in het Zuiden en Oosten van Europa.
Voor wie dit zelf niet gezien mocht hebben, citeer ik hier enkele plaatsen uit de
1)
literatuur der laatste anderhalve eeuw , waaruit evenzeer kan blijken, hoe degene
die deze behandeling of bewerking zich laat welgevallen of ondergaat, onder het
mes zit, zich daardoor gediend en gebaat voelt, maar niettemin patient en slachtoffer
is, wat ook ongetwijfeld de bedoeling zal zijn geweest van Reinaert's woorden en
bepaaldelijk van de uitdrukking elc op sijn hooft soeken.
Zoo schrijft b.v. kapitein Cornelius de Jong in zijn Tweede reize naar de
Middellandsche zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785 (Haarlem 1807), blz.
355, wanneer hij in Portugal is:
Ik moet U ... doen opmerken, dat niets hier algemeener is, (den adel
en andere eerste standen uitgezonderd) dan malkander zekere Insectes,
door onze boeren luizen genoemd, van het hoofd af te vangen. Gemeene
lieden bewijzen elkanderen dezen dienst op de straat tegen eenen muur
in de zon liggende, en van burgervrouwen heb ik het gezien, terwijl zij in
hare vensters een luchtje schepten. In het algemeen is deze natie door
het lang en dik haar zeer rijkelijk voorzien, vooral de vrouwen.
En in zijn Derde reize naar de Middellandsche zee, gedaan in de jaren 1786,
1787 en 1788 (Haarlem 1810-'12), II, blz. 11 bevindt dezelfde auteur zich op de
markt te Barcelona:
Al het fruit ziet er zoo bekoorlijk uit dat het de tanden doet wateren;
doch de groenwijven, die naar de loffelijke gewoonte des lands, elkanderen
gestadig uit tijdverdrijf in de warme zon het hoofd nazien, knippen den
eenen oogenblik met dezelfde hand waarmede zij den anderen oogenblik
de druiven aan U overreiken.

1)

Zie voor nog andere, meestendeels oudere, plaatsen (van dieren en personen) het
Woordenboek der Nederlandsche Taal op Luizen (I), 1) (Dl. VIII, 3301-'02).
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De groote Russische romanschrijver Gončarow, die in zijn werk Het fregat Pallas
zijn ervaringen op een groote zeereis beschreef, teekent ons dit tooneeltje, dat hij
zag te Porto Praya op Santiago, een der Kaap Verdische eilanden, in Januari 1853:
Twee negerinnen, naar het scheen zusters: de eene legde haar hoofd op
de knieën van de andere, en deze ... Maar gij zaagt deze scènes, wanneer
1)
gij op een zomerschen dag onderweg onze dorpen doorreedt ... .
Gončarow kende zijn land en volk, doch een buitenlander in Rusland moest dit
des te meer treffen, vooral wanneer die buitenlander een zindelijke Nederlander
was. Omstreeks dienzelfden tijd schreef Dr. J. Nolet de Brauwere van Steeland zijn
Een Reisje in het Noorde (Leuven-Rotterdam 1843), waar men op blz. 199 leest:
De ingekankerde vuile aerd is de eenige vlek welke ik in het karakter
der Russen heb kunnen bespeuren. Dit geldt zoowel den stedeling als
den veldbewoner, de hoogere klas niet uitgezonderd. De hairen en langen
baerd zijn niet altijd vrij van kruipende gasten, die in dit mannelijk sieraed
hun tabernakels hebben opgeslagen, en meer dan eens zag ik werklieden
die elkander zekeren pluisdienst bewezen.
Er is een karakteristiek Litausch parallellied, bestaande uit twee maal twee leden,
waarin een vergelijking uitgewerkt wordt: eenerzijds tusschen een door den storm
getroffen linde en een door het noodlot getroffen moeder, anderzijds tusschen een
door den storm getroffen eik en een door het noodlot getroffen vader. In het tweede
der vier onderdeelen, dat van de moeder, wordt verhaald, hoe deze negen zoons
en eene dochter met zorg en moeite heeft opgevoed; alle negen zijn in den oorlog
getrokken en God wordt gesmeekt om tenminste te haren behoeve de dochter in
het leven te behouden:

1)

‘Dwě negritjanki, dolžno-byt', sestry: odna položila golowu na kolěni drugoj, a ta ... Da
wy widěli eti sceny, proězžaja w lětnij den' dorogoj naši sela ...’, I.A. Gončarow, Fregat
Pallada, cap. III.
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Al was het maar om het hoofd te luizen,
1)
Het gramme hart tot bedaren te brengen .

Als een liefdedienst is dit bedoeld; dat blijkt ook uit een variant, opgeteekend in het
dorp Wilkischken, gelegen in het voor den wereldoorlog tot Pruisen behoorende
deel van het Litausche taalgebied, waar men het minder geciviliseerde ‘luizen’ van
de oorspronkelijke redactie uit het voormalige Russische Litauen heeft vervangen
door: ‘tegen zich aanvlijen’ (t.w. het hoofd van de moeder), waaruit het begrip van
2)
liefkoozing al zeer sterk spreekt . In den Litauschen tekst staat dan galvelę
3)
prisiglausti in plaats van het oorspronkelijke galvelę pajieškoti . Dit laatste beteekent
letterlijk nagenoeg hetzelfde als op het hoofd zoeken in den Reinaert. De handeling
4)
van ‘het luizen’ is door een Litauer in zijn moedertaal vertaald als galvos jieškojimas
d.i. letterlijk: ‘het zoeken van het hoofd d.w.z. het zoeken van (ongedierte op) het
hoofd’. Het gewone woord voor ‘zoeken’ is in het Litausch jieškoti, equivalent met
Slavisch iskati; doch er bestaat in het Litausch ook een werkwoord šukuoti, dat
ontleend is aan Poolsch šzukać (zoeken) (voor het vroegere Slavische iskać),
5)
hetwelk op zijn beurt van Duitsch suchen afkomstig is . Maar in het Litausch
beteekent šukuoti niet: ‘zoeken’, maar: ‘kammen’ (het hoofd, het haar), en zelfs:
6)
‘hekelen’ (het vlas) . Dat (meer of minder hardhandig) kammen van het haar of het
hoofd ging (of gaat) niet zelden gepaard met het zoeken van ongedierte: vandaar
de

1)

O nor galvelę pajieškoti,
Rustą širdelę suraminti.
o

2)
3)
4)

5)
6)

A. Juškevič, Lietuviškos Dajnos (Kazan 1880), n . 24. Vgl. R. van der Meulen Rz., Die
Naturvergleiche in den Liedern und Totenklagen der Litauer (Leiden 1907), blz. 56-58.
Vgl. Woordenboek der Nederlandsche Taal op Luizen (I), 1) (Dl. VIII, 3301).
o

Vgl. Hugo Weber in de aanmerking op n . 13 der Litauische Volkslieder aus Wilkischken,
gesammelt von A. Leskien, in Archiv für Slavische Philologie IV, blz. 601.
Professor M. Biržiska te Kaunas in zijn Litausche vertaling van het in de voorvoorlaatste noot
laatstaangehaalde werk onder den titel Gamtos prilyginimai Lietuvių dainose ir raudose (Vilnius
1919), blz. 35.
A. Brückner, Cywilizacya i Język (Warszawa 1901), blz. 70.
F. Kurschat, Littauisch-Deutsches Wörterbuch (Halle a.S. 1883); A. Lalis, A Dictionary of the
Lithuanian and English Languages (Chicago 1903).
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eigenaardige overgang van het begrip ‘zoeken’ tot dat van ‘kammen’.
Ook in Litausche sprookjes is het ‘hoofdluizen (galvᾳ utine˙ti)’ of ‘luizen (utinėti;
1)
van ute˙ of ute˙le˙: luis)’ niet ongewoon , ja het is een gewoon motief in de sprookjes
der oude en nieuwe wereld. In dit verband wees Professor Uhlenbeck mij destijds
op het geschrift van Dr. Paul Ehrenreich, getiteld Die Mythen und Legenden der
Südamerikanischen Urvölker und ihre Beziehungen zu denen Nordamerikas und
2)
3)
der alten Welt , waar men onder het opschrift Asiatische Sagenelemente in Amerika ,
kan lezen, hoe in tal van mythen der Noord- en Zuid-Amerikaansche Indianen, van
de oude bevolking van Oost-Siberië en van de oude Japanners de monsters of
reuzen (te vergelijken met onzen reus van Klein Duimpje) zich eerst door hun
slachtoffer laten luizen, waardoor zij dan echter zelf vaak het slachtoffer worden.
4)
Voor ons doel is de volgende aanhaling uit dit werk voldoende: ‘Die Mythen
behandeln entweder die Tötung der Ogren (monsters, reuzen, menscheneters) oder
die Flucht vor ihnen, überhaupt die Befreiung einer Person aus ihrer Gewalt durch
eigene oder fremde Hilfe. Sehr häufig ist dies die Aufgabe der Bruderheroen. Sie
bemächtigen sich des Dämons mit List, indem sie der Aufforderung nachkommen,
5)
ihn zu lausen , wobei er einschläft und leicht bewältigt wird’. Zou dit ‘mit list
bewältigen’ door ‘lausen’ of op zijn Litausch door ‘galvos jieškojimas’ d.i.
‘hoofdzoeken, d.w.z. (ongedierte) op het hoofd zoeken’ niet ook in figuurlijken zin
de beteekenis van Reinaert's elc op sijn hooft soeken zijn geweest?
Leiden
R. VAN DER MEULEN

1)
2)

3)
4)
5)

Zie b.v. Schleicher, Litauisches Lesebuch (Prag 1857), blz. 122, 124, 125, 146.
Zeitschrift für Ethnologie XXXVII, Supplement (Berlin 1905). Zie thans ook Bolte und Polivka,
Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (Leipzig 1913), I, blz.
207, noot 1).
Blz. 77; zie vooral blz. 78 vlgg en 90.
Blz. 79.
‘Varianten dazu sind Haarkämmen, Kopf- oder Gliederkratzen und Blutsaugen. Dabei können
die Rollen auch vertauscht sein, indem nicht der Dämon, sondern der Besucher der Patient
ist oder beide sich gegenseitig bearbeiten’.
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Een motief uit de Karel en Elegast
1)

Een der bekende motieven in de Karel en Elegast is de episode , waarin de
vermomde koning Elegast uitnoodigt om bij den koning zelf te gaan stelen, welk
voorstel door den ridder wordt verworpen, waarop de koning zich voorneemt Elegast
later
... goets so vele (te) geven,
Datti met eren mochte leven.

Dit motief wordt ook gevonden in het Litausche sprookje, dat door mij in een der
2)
vroegere jaargangen van dit tijdschrift in vertaling is medegedeeld onder den titel:
‘De sage van Karel en Elegast bij de Litauers’. In dat artikel heb ik er tevens op
gewezen, dat dit thema ontbreekt in de correspondeerende Mongoolsche sage, die
3)
vroeger door H. Kern was medegedeeld , en eveneens in de Russische bylina van
4)
Volch Vseslavjevič, waarvan Uhlenbeck een uittreksel heeft gegeven .
Nu trof ik het bovengenoemde motief geheel op zich zelf staande en buiten alle
5)
verband aan in de oudste Nederlandsche beschrijving van Moscovië of Rusland
door I. Danckaert (Amsterdam 1615), waar het vastgeknoopt is aan den persoon
van tsaar Iwan IV Wasiljewitsj, meer bekend onder den naam van Iwan de
6)
Verschrikkelijke (1533-1584). In het tiende

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Vs. 581-640.
Tijdschr. XXXII, blz. 89 vlgg.
Tijdschr. XII, blz. 196 vlgg.
Tijdschr. XII, blz. 198 vlgg.
Beschryvinge van Moscovien ofte Ruslant: gestelt in twee deelen. Waervan het eerste tracteert
van den stant des Rijcks ende op wat tijt deselve eerst bekent is geweest: met een cort verhael
van 't gene daer te lande zedert tot noch toe meest ghepasseert is. Het tweede van der
Moscoviten ofte Russen Religie, Ceremonien, Wetten, Policijen endc Crychs-handel.
Dit zal wel de vertaling zijn van hd. Iwan der Schreckliche, vgl. fr. Ivan le Terrible (eng. Ivan
the Terrible); de Duitschers noemen hem ook wel Iwan der Grausame. De Russen zelf spreken
van Iwan Wasiljewitsj Groznyj d.i. de dreigende: die een dreiging is voor zijn vijanden en zijn
onderdanen, en dus zoowel: de strenge, hardvochtige, wreede, verschrikkelijke, als ook (in
't bijzonder): de geduchte, ontzagwekkende, majestueus gebiedende (zie Dahl).
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hoofdstuk van het eerste deel, getiteld: ‘Van de overgroote wreedtheyt van Ivan
1)
Basilowits’ leest men te midden van eenige staaltjes daarvan de volgende episode :
‘Hy was seer liberael, begiftichde grootelijck de gene die hy dochte hem
toeghedaen te wesen. Hy vercleede sich dickmaels des snachts ende converseerde
onbekent onder het ghemeyne volck, om te weten wat men van hem seyde ende
wie hem favoriseerde ofte niet. Hy is eens op eenen nacht also onbekent eenen
Coopman te ghemoet ghecomen, tot denwelcken hy seyde: Goede Vrient, soo ghy
wilt, wy zijn beyde ons leven rijck ghenoech, want ick weet eenen middel om door
eene enghe passagie in des Keysers schat-camer te comen ende wy sullen daer
uyt nemen de costelijcxste juweelen ende 't ghene ons goet duncken sal: Den
Coopman twyfelende oft desen van den Keyser hier toe wel mochte gheapposteert
wesen, antwoorde hem: Schaemt ghy u niet, dat ghy soo een schelm-stuck wilt
aenvanghen? Doet ghy wat u goet dunckt, maer wat my aengaet, ick en wil onsen
Keyser sulck een ontrouwe niet bewysen. Desen Coopman heeft hy des anderen
daechs met veele gaven begifticht ende tot grooten staet ghepromoveert’.
In tegenstelling met de eenvoudige, ronde, vrije verhouding tusschen den loyalen
2)
Elegast en den vermomden koning en keizer Karel staat in dit Russische verhaal
de wantrouwende, argwanende houding van den geslepen koopman tegenover den
vermomden wreeden keizer of tsaar: ‘twyfelende oft desen van den Keyser hier toe
3)
wel mochte gheapposteert wesen’. Deze trek geeft aan de vertelling een in zeker
opzicht eigenaardig

1)
2)
3)

Blz. 20-21.
Karel en Elegast vs. 616-630.
Van fr. aposter: ‘placer quelqu'un dans un poste pour guetter ou exécuter quelque chose, le
plus souvent quelque chose de mal’ (Littré); ‘poster qqn dans un mauvais dessein’ (Dict.
Gén.). In het woordenboek van Van Moock wordt fr. aposter o.a. weergegeven door: ‘iemand
omkoopen’, ‘gebruiken om te bespieden’. L. Meyer's Woordenschat (12de druk, 1805) geeft
als beteekenis van het basterdwoord apposteeren: ‘africhten’.
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Russische kleur; men denkt onwillekeurig aan den beruchten agent-provocateur
met zijn ook niet altijd onnoozele slachtoffers in de politieke geschiedenis van het
latere Rusland.
Men zou willen weten waar Danckaert dit verhaal vandaan heeft. Aan het slot van
1)
zijn hoofdstuk over Iwan geeft hij de volgende Nota : ‘Wy souden van desen wreeden
Tyran noch wonderlycke dinghen connen verhalen, maer wysen den Leser tot een
boecxken besonder in Hoochduyts daer van gedruckt, dat wy van meeninghe zijn
in Nederlantsche tale uyt te geven ende voorwaer wel lesens weerdich is’. Of
Danckaert aan dit voornemen gevolg heeft gegeven, is mij niet bekend: in de
desbetreffende bibliographieën komt het niet voor. Met dat Hoogduitsche boekje
bedoelt hij hoogstwaarschijnlijk de Erschreckliche greuliche und unerhorte Tyranney
2)
Iwan Wasilowitz van Georg vom Hoff, Naumburg 1582 , waarin ons verhaal evenwel
niet voorkomt. Evenmin is het mij gelukt het te vinden in het grootere geschrift van
3)
P. Oderborn, Joannis Basilidis Magni Moscoviae Ducis vita, Wittenberg 1585 ,
4)
waarvan in 1588 en 1596 een Duitsche vertaling verscheen . Zou dit negatieve
resultaat geen steun kunnen geven aan de meening, dat de inhoud van ons verhaal,
welks begin herinnert aan de nachtelijke wandelingen van Kalief Haroen al Rasjid
in de Duizend en één Nacht, niet op een werkelijke gebeurtenis berust, maar veeleer
als losgeraakt fragment thuis behoort in de sfeer der Mongoolsche sage, der
Russische bylina van Volch Vseslavjevič en van het Litausche sprookje?
Leiden
R. VAN DER MEULEN

1)
2)
3)
4)

Blz. 22.
Exemplaar in de (vroeger Koninklijke) Bibliotheek te Berlijn.
Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
Zie F. von Adelung, Kritisch-Literärische Uebersicht der Reisenden in Russland bis 1700
o

(St.-Petersburg-Leipzig 1846), blz. 359-361, n . 91.
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Ingekomen boeken
L.P.H. EYKMAN, Phonetiek van het Nederlands. Haarlem, de Erven F. Bohn
N.V., 1937, Prijs ƒ 3.25.
MINNY MUSAPH BLIJDENSTEIN, Uit het Land van den Cocktail. Met illustraties
van LEX HORN. Amsterdam, N.V.v.h.J.F. Duwaer en Zonen. 1937. Prijs ƒ 2.25.
A.J. FEHR, Medium-Passivum. Voordracht gehouden op het 17e Nederlandsche
Philologen-Congres. Amsterdam, H.J. Paris. 1937. Prijs ƒ 0.65.
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In Memoriam A. Beets
28 Juli 1860 - 24 December 1937
Den dag vóór Kerstmis is ons medelid Beets de eeuwige rust ingegaan.
Zijn groote verdiensten op verschillend gebied, in de eerste plaats als lexicograaf
der Nederlandsche taal, zijn elders in het licht gesteld of zullen het nog worden.
Hier past een woord van herdenking van den overledene als redacteur van het
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
Het eerst vindt men zijn naam als zoodanig in het achtste deel (1888). Sedert is
hij lid, men kan gerust zeggen: is hij de ziel van de redactie geweest. Reeds spoedig
immers belastte Beets zich met het secretariaat; in deze functie rustte op hem de
geheele zorg voor de totstandkoming der deelen van het Tijdschrift, voorzoover
deze niet van drukker en uitgever afhing; ook ontving hij de bijdragen en voerde hij
daarover de correspondentie met de auteurs, die vaak grooten takt en altijd veel
tijd vereischte. Gaarne hadden wij, zijn mederedacteurs, hem bij de voltooiing van
ste

het 50 deel een eenvoudige hulde gebracht, in de overtuiging dat wij daarmede
ook in den geest der geregelde medewerkers handelden: zijn groote bescheidenheid
deed hem zelfs deze afslaan.
Zelf heeft Dr Beets ook tal van bijdragen voor het Tijdschrift geleverd. Nu eens
zijn het vrij omvangrijke behandelingen van bepaalde onderwerpen, dan weer korte
aanteekeningen of aanvullingen van wat door hemzelf of anderen was gepubliceerd,
waartoe zijn uitgebreide en nauwgezette lectuur hem de stof leverde. Gelijk alles
wat Beets schreef, toont ook dit werk zijn streng wetenschappelijke methode, de
grootst mogelijke volledigheid der gegevens waarop hij zijn uitspraken grondt, en
de uiterste nauwkeurigheid in de wijze van behandeling.
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Beets' gewoonte om alles wat hem bij het lezen van belang voorkwam aan te
teekenen, heeft hem ook in staat gesteld tallooze malen waardevolle bijdragen te
leveren aan de medewerkers wier stukken hij als praeadviseur der redactie of tijdens
den druk der afleveringen onder de oogen kreeg.
Verliest het Tijdschrift dus veel door het heengaan van Beets, voor ons geldt dit
in nog sterker mate. Het is voor een redactie een groot voorrecht iemand in haar
midden te hebben, wiens herinnering betreffende de periodiek zich over een halve
eeuw uitstrekt, vooral wanneer hij, gelijk hier het geval was, in de zaak door en door
thuis is en daarbij een sterk geheugen bezit. Voortaan moeten wij onze vraagbaak
missen. Maar niet alleen dit zal ons zwaar vallen: ook het gemis van den man van
helder oordeel en tevens van aangename omgangsvormen, die ook in zijn kritiek
steeds welwillend bleef; den man die, als ziekte hem niet weerhield, zóó trouw zijn
plaats aan de rechterhand van den voorzitter innam, dat een vergadering zonder
hem iets ongewoons was; kortom: het gemis van onzen vriend!
Beets zal een eereplaats behouden in de herinnering van ons en stellig ook van
onze medewerkers.
DE REDACTIE
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In memoriam W.L. de Vreese
18 Januari 1869 - 10 Januari 1938
Zeer kort na den dood van onzen Beets heeft de Redactie van het Tijdschrift een
tweede verlies geleden. Ook De Vreese behoorde tot de ouderen, die reeds in eene
vroegere periode, tijdens zijn eerste verblijf hier te lande als medewerker aan het
Woordenboek der Nederlandsche taal, een korte poos, van 1893 tot 1895, eerst
‘geassumeerd’, daarna gewoon lid der Commissie voor taal- en letterkunde en, als
zoodanig ook der Redactie van het Tijdschrift is geweest. In het daarop volgende,
belangrijkste tijdperk zijns levens, als hoogleeraar en bibliothecaris te Gent, heeft
hij ons wel door verschillende doorwrochte bijdragen, meest altijd tot de
Middelnederlandsche taal en letteren betrekkelijk, zijne belangstelling blijvend
betoond, maar waren de vruchten zijner geweldige, stoere werkkracht toch
meestendeels bestemd voor de Verslagen en Mededeelingen en de overige uitgaven
der Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent, waarin hij jarenlang een voorname
rol gespeeld en een groote stuwkracht ontwikkeld heeft. Na den oorlog, als
vooraanstaand activist, uit zijn vaderland verbannen en hier te lande teruggekeerd,
werd hij in 1930 wederom tot lid onzer Commissie gekozen, in de opengevallen
plaats van Boekenoogen; dezen verving hij ook in de subcommissie voor de uitgave
der reeks volksboeken, waarvoor hij zelf reeds vroeger de bewerking van ‘Salomon
ende Marcolphus’ op zich had genomen. Zoolang zijn (eertijds onaantastbaar
schijnende!) gezondheid het toeliet, heeft hij ook nu weer zich verdienstelijk gemaakt;
niet alleen door zijne praeadviezen over ter opneming aangeboden bijdragen (altijd
even degelijk, even omstandig, volledig als zijne notulen tijdens een secretariaat
der Commissie), maar ook, na afdoening der redactieaangelegenheden, door zijne
wetenschap-
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pelijke bijdragen over Mnl. handschriften (o.a. over een door hem gewenscht ‘Corpus
collationum’), incunabelen en oude, vooral Vlaamsche, geschriften; altijd ons
verkwikkende door zijn levendigen, druk gebarenden spreektrant, vol humor en
kwinkslagen, die, in weerwil zijner bijna geheel en al Hollandsch geworden schrijf(en ook wel spreek-) taal, den geboren Vlaming bleef kenmerken, en door zijne
trouwe, hartelijke vriendschap: persoonlijke eigenschappen, die hier, waar eene
eigenlijke waardeering zijner wetenschappelijke verdiensten niet in de eerste plaats
thuishoort, in dankbare herinnering gebracht mogen worden.
DE REDACTIE
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1)

Kweesten

Sedert ik, na 't verschijnen van het artikel K w e e s t e n in het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (Dl. VIII, kol. 746-'47), door Dr Heinsius bewerkt, uit het
2)
woordenboek van S e w e l (Engelsch-Nederlandsch gedeelte) heb opgeteekend
To cant. Borgoens kappen of Borgoens questen, waar questen niet anders dan
eenvoudig: ‘spreken, praten’ beteekenen kan, heb ik de vormen questen, quisten,
en óók kweesten, nog enkele malen ontmoet in verbanden waar die vormen
eveneens niets anders dan: ‘praten, babbelen’ of ‘zeggen’ beteekenen kunnen;
plaatsen waar die vormen met één dier beteekenissen of alleen worden vermeld,
of waar zij (al of niet tevens) in een voorbeeld, waar ‘praten’ of ‘zeggen’ de beteekenis
is, worden gevonden.
Als Bargoensche term, gelijk bij S e w e l (dáár in transitief gebruik) komt kwisten,
intransitief verscheidene malen voor in de Gelijkenis van den Verloren Zoon in het
Kempisch Bargoensch ('t Bargoensch der Kempische Teuten: reizende ketellappers,
kramers, varkenssnijders enz.), welke door J.F. W i l l e m s , volgens den hem door
den medicus Dr B e l l e f r o i d te Hasselt verstrekten tekst, is medegedeeld in Belg.
Museum II (1838), blz. 427 vgl. De tekstverzen waarin hier kwisten voorkomt, zijn
de volgende:

1)

2)

[Het hier volgende opstel is door Dr Beets voorgedragen in de vergadering der Commissie
voor Taal- en Letterkunde van Februari 1937. Het was zijn bedoeling het in dit tijdschrift te
doen verschijnen, doch de dood heeft hem verhinderd het voor den druk in gereedheid te
brengen. In overleg met mevrouw Beets en met de Commissie heb ik die taak op mij genomen.
Hetgeen aan den tekst is toegevoegd heb ik tusschen [] aan den voet der bladzijde geplaatst,
doch al die toevoegsels berusten op aanteekeningen van Dr Beets zelf. Enkele passages
heb ik, met toestemming van mevrouw Beets, bekort. Ik hoop door deze bewerking het stuk
te laten verschijnen in een vorm die zoo weinig mogelijk afwijkt van dien, welken de schrijver
zelf het zou hebben gegeven. J.H.v.L.]
W. Sewel, A large Dictionary English and Dutch. 2 dln., 3de dr., Amst. 1727.
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Eenen olmste (vader) had twee knullens (zoons). Waervan de snipste (jongste)
tot zynen olmste kwiste: olmste ligt myne kwint ...
Doch tot zyn zelve komende, kwiste hy (de jonkman, in 't vreemde land): hoe
veel knoppers (knechts) zyn er in de kas (het huis) van mijn olmste (die
overvloed van brood hebben)!
(derhalve:) Ik zal opstaen, tot mynen olmste sporen (gaan), en kwisten: ik heb
loens gedraeyt ...
Den knulle (thuisgekomen) kwiste tegen zynen olmste: Ik heb (enz.).
Doch den olmste kwiste aen zyne knoppers (: slacht het gemeste kalf) ...
(de oudste zoon komt naar huis:) Hy, eene van de knoppers gekwist
(aangesproken) hebbende, felligde (vraagde) hem wat dit (dat gerei en gedans)
te kwisten was ...
Den knopper kwiste: uwen subber (broeder) is [in] de kas (het huis) ...
Maer hy (de oudste zoon) kwiste tegen den olmste: ik ben (altijd uw brave zoon
geweest) ...
Den olmste kwiste hem: gy zyt altyd myne (brave zoon geweest), enz.
W i l l e m s voegt aan deze bewijsplaatsen uit de Gelijkenis nog toe het
Kempisch-Bargoensche zinnetje: kwist nobis! zeg niets! hou je mond!
M o o r m a n n , in de Geheimtalen, blz. 109, deelt mede dat dezelfde parabel is
opgeteekend in de taal der Westfaalsche Teuten - de Tiöttensprache -, en dat in
dien tekst twee-endertig Bargoensche termen overeenkomen met termen in 't
Kempische Bargoensch; de term die met het Kempische kwisten overeenkomt, luidt
quässen in de ‘Tiöttensprache’. Hij noemt dit (a.w., blz. 112) een ‘heel oud woord’,
zonder zulks nader toe te lichten. - H a l l e m a , in een opstel over het ‘Nederlandsche
1)
Vagantendom’ vermeldt quisten en snateren als

1)

Het ontstaan en karakter van het Noordnederlandsche vagantendom der 16e eeuw,
voornamelijk beschouwd uit het oogpunt van ‘zijn taal’, in Vragen van den Dag, 1925, blz.
509.
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Bargoensche termen voor: ‘praten, snappen, spreken’, maar hij zegt niet waar door
1)
hem quisten is aangetroffen .
Dit wat de vormen questen en quisten, en daarnaast het Westfaalsche quässen
betreft.
Voor kweesten in een verband waar dit woord, naar mij dunkt, niet anders
beteekenen kan dan ‘praten’ of ‘zeggen’, heb ik eenige veel oudere plaatsen kunnen
opteekenen.
1. Uit Een Tafelspel van de Vasten en de Vastenavont (V a n V l o t e n , Kluchtsp.
1, 206).
Daar zegt Vastenavont:
Weest vrolick, hout vastenavontfeesten,
Ick ben bekent in alle foreesten,
Ick doe met mijn queesten vreuchden beginnen.

2. Sprekender is de volgende plaats uit D e P a u w , Mnl. Ged. en Fragmenten
II, 2, 405, die gedateerd wordt op 't jaar 1473; er is sprake van een tijd van
groote droogte:
Menich mensche gaf om water voer zijn beesten
X. XII. XVI pont grooten, so hoordic queesten (zoo heb ik hooren
2)
zeggen, hooren vertellen) .

1)
2)

[Ook in Het Boek der Rabauwen en Naaktridders (ed. De Meyere en Baekelmans), blz. 12,
treft men in een lijst van Bargoensche woorden quisten voor ‘spreken’ aan.]
[Verder nog de volgende voorbeelden: 3. In de Rotterd. Spelen vindt men op blz. 20 een
gesprek tusschen twee ‘sinnekens’: ‘Idel ghedachten’ en ‘Quade begheerte’ over ‘Den
goetwillighen Mensch’, dien zij tot het booze hebben trachten over te halen; daarin komt
queesten voor in den zin van ‘praten, redeneeren’: ‘Idel ghed. Wat dunckt u Neve? Quade
begh. Maer ons hertsen ghenuecht Is by ons ghevuecht ten heeft my niet verdroten. Idel
ghed. Hoe kondt ghy oock queesten. Quade begh. Hoe gaeft ghy hem moten (porren?). Idel
ghed. Ghy hieldt u statich. Quade begh. Zoo deedt ghy mede’.
4. Bij V a n D i s in zijn dissertatie over Reformatorische Rederijkersspelen staat op blz. 216:
‘Ocht, oft ghy Gregorium wel hadt gelesen, Hy can van tvagevier so redelijck queesten!’
5. Van blz. 56 der Bloemlezing uit Stijevoorts Refereinen, die door Indestege is bezorgd, heeft
Dr Beets genoteerd: ‘Prince ... tauwer waerden heb ic myn vlaems gequist (gesproken)’.
6. Wellicht mag ook de volgende plaats hier nog genoemd worden, al is het mogelijk kweesten
daar, met Dr Heinsius, op te vatten als ‘vrijen’; ze komt voor bij V a n S w a a n e n b u r g in
Arleq. Distelateur, blz. 27: ‘Of men al fyntjes kweest, en van de liefde zwetst, En hondert
deugden teemt, en duizent zonden schetst’.]
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Misschien zijn er ook verder onder de in het Woordenboeksartikel kweesten
aangehaalde plaatsen wel enkele, waar men meenen kan dat kweesten niet m o e t
(althans niet b e h o e f t ) genomen te worden in de beteekenis van: ‘bij avond of
nacht een meisje op haar bed een bezoek brengen’, maar waar niets meer dan:
‘praten, spreken, zeggen’ bedoeld is (men zie bv. B r e d e r o 1, 110; D e N e y n ,
Lusth. d. Huw. 165). Doch men kan daarover van gevoelen blijven verschillen; de
een kan er dit in lezen, de ander dat. Ik laat dit rusten. Een beteekenis ‘vriendelijk
praten’ heeft Dr Heinsius (door redeneering afgeleid uit die van ‘zoeken te verkrijgen’
enz.) reeds aangenomen voor de plaats waar V.d. D o e s (vóór S t o k e 's Riim-kron.)
spreekt van: ‘Roemers soet gequest’. Het ‘vriendelijke’ echter zit hier in de
bijgevoegde bepaling: soet; en voor gequest blijft dan de beteekenis ‘gepraat’ over.
Dr Heinsius erkent dat de afleiding van kweesten uit ofra. quester (fra. quêter),
door Holthausen voorgeslagen, dwingt tot het construeeren en beredeneeren van
overgangen van beteekenis die m o g e l i j k worden g e a c h t , maar g e w r o n g e n
b l i j v e n . Zou men van deze afleiding misschien geheel mogen afzien en de
woordgroep kweesten, questen (quisten), benevens het Westfaalsche-teutenwoord
quässen, voor een niet van ofra. quester afhankelijke woord- of vormengroep mogen
houden? misschien in oorsprong een onomatopee? Ik denk nu aan een heele groep
van óók met kwe- beginnende klanknabootsende verba, met een verwante
beteekenis: kwebbelen, kwekken, kwetteren. Voorts quedelen (Teuthon. en mnd.),
dat kweelen heeft opgeleverd, en oeng. cweðan, got. qiþan. Misschien ook kwezelen
(dat ouder schijnt dan 't subst. kwezel). K i l i a a n geeft voor queselen: agere nugas
seriò, en H o l t h a u s e n brengt het in verband met holsteinsch quêsen, mopperen,
elzassisch queisen, jammeren, on. kvisa, fluisteren (zie V a n H a e r i n g e n ,
Supplement op Franck-Van Wijk).
Ik moet nog twee plaatsen noemen, waar ik questen (queesten) gevonden heb,
maar met een beteekenis, die mij niet helder
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is: In de Teuthonista: Q w e s t e n , baedstoven, balneare (ed. B o o n z a j e r : p. 200
a). En Dr Heinsius teekent in 't Woordenboek, in een A a n m e r k i n g een duistere
plaats voor kweesten aan, uit V a n G h i s t e l e , Ovid. Sendtbr. 97b:
Der tempels vergulde lampen minst metten meesten
Werden gheuult, men sachse vlammende blijken.
Doutaren creghen haer behoorte maer Iuno sachmen queesten,
Die tbedroch wiste, en is gaen strijcken,

waarvan ook het Latijnsche origineel (Heroid. XIV, 25 vlg.) geen opheldering geeft.
Dat kweesten e i g e n l i j k en o o r s p r o n k e l i j k eenvoudig ‘praten, spreken,
zeggen’ beteekent, en in toepassing op, als naam voor ‘avond- of nachtbezoek van
een jonkman bij een meisje’ ook dan i n d e n g r o n d niet anders beteekend heeft
1)
dan ‘een praatje maken, babbelen, keuvelen’ , komt bijzonder goed overeen met
de beschouwingen en verklaringen welke de Noorsche schrijver Troels Lund (in zijn
cultuur-historisch werk Dagligt Liv i Norden (Illustr. Udgave) in Deel IX, dat over
‘vrijen en trouwen’ handelt) te lezen geeft met betrekking tot het eigenlijk wezen van
deze soort van nachtbezoeken op het bed. Deze zijn in de Skandinaafsche landen,
vooral in Noorwegen, zeer gebruikelijk geweest en waren, toen dit werk geschreven
werd (voor 30 of 40 jaar), in sommige streken althans, daar nòg wel in zwang. De
schrijver betoogt, naar 't mij voorkomt, overtuigend, dat men deze soort van
nachtbezoek niet beschouwen moet als vrijerij (verkeer van gelieven), maar als het
middel om, door vertrouwelijk gesprek met een meisje, buiten tegenwoordigheid
van haar ouders of anderen, kennis aan te knoopen, en zoo (wanneer men elkander
over en weer aanstaat) tot liefdesverklaring en verloving te komen. In Noorwegen
immers gingen de jonkmans op één avond of nacht wel bij meer dan één meisje in
verschillende boerenwoningen

1)

[Ook gr. διαλέγεσϑαι heeft de beteekenis gekregen van ‘omgaan met een meisje’. Noot van
de Redactie.]
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op bezoek; soms met tweeën (en zelfs wel meer) tegelijk; hij vertelt daarvan
interessante historische gevallen. Waren een jonkman en een meisje, door deze
manier van elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te maken, 't met elkander
eens geworden; was de jongen er toe gekomen haar (óók bij haar ouders) te ‘vragen’;
kwam dus een verloving en ‘verkeering’ tot stand, dan hielden zijn nachtbezoeken
bij haar op; als verloofden verkeerde men voortaan in 't gezin, ging samen ter kerk,
enz. Om het gesanctionneerde van deze bezoeken (die niet in 't geheim geschiedden,
die eveneens door vader en moeder, en grootouders, in hun tijd, waren
gepraktizeerd), om er de volkomen eerbaarheid van te karakteriseeren, wijst de
schrijver er op, dat daarvoor bestemd waren de Zaterdagavonden, die, als aan den
Zondag voorafgaande, een zekeren graad van gewijdheid, een zekere heiligheid
hebben, welke vanzelf een zich behoorlijk gedragen als waarborgde.
Hoe deze schrijver 't ontstaan van deze gewoonte van nachtbezoeken op 't bed,
als natuurlijk en noodzakelijk (onvermijdelijk) beredeneert, vermeld ik nog in 't kort.
Bij de burgerij der steden, in de gilden-organisaties, waren er voor de jongelieden
der verschillende sexen meer en gemakkelijker gelegenheden om elkaar te
ontmoeten, dan op 't boerenland, ofschoon óók in de steden, evenzeer, openlijke
hofmakerij voor niet fatsoenlijk gold; jongelui moesten in presentie van derden doen
alsof zij voor elkaar niet bestonden. En bovendien: ontmoetingen buitenshuis van
een jongen en een meisje werden oneerbaar geacht. - W a a r en w a n n e e r kan
een jonkman met een meisje (bij de boeren) dan eens alléén spreken, eens
vertrouwelijk kennis maken, wanneer dat in 't gemeenschappelijk huisvertrek (‘op
den heerd’ zal ik maar zeggen) geen pas gaf? Waar a n d e r s dan op de eenige
plaats die een boerenmeisje of een boerendienstmeid als haar eigen terrein kon
beschouwen: in en op haar slaapgelegenheid, op haar bed; want een eigen kamertje,
met enkele meubels, zelfs een stoel, moet men zich in die primitieve woningen (ook
nu nog) niet
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denken. De bedstee dus de eenige gelegenheid. Maar dan in alle eer en deugd:
1)
geheel gekleed .
Wij weten van het ‘kweesten’ bij ons onder zulke primitieve omstandigheden
2)
weliswaar niets, en zooals wij het kennen, uit beschrijvingen , uit kluchten, kunnen
o

wij (ofschoon O c k e r s e in zijn Vruchten en Resultaten (a . 1816) nog van ‘'t
onschuldige kweesten’ spreekt) dit gebruik, deze zede, niet gemakkelijk in een
geheel paradijsachtige reinheid zien; maar daarvan komt veel op rekening van de
schampere toespelingen die wij er dikwijls op gemaakt vinden. Doch ik denk dat
Troels Lund niettemin hierin gelijk heeft, dat het gebruik van onschuldigen oorsprong
is, en dat het overal waar 't ooit is opgekomen, op de Noordfriesche eilanden, op
onze Wadden-eilanden, in Noordwest Duitschland, of waar ook, zijn oorsprong, zijn
reden van ontstaan, te danken heeft aan soortgelijke maatschappelijke en ‘huiselijke’
omstandigheden en noodzakelijkheden, als door hem voor de Skandinaafsche
landen geschetst.
A. BEETS

†

Naschrift
Nu ik door de omstandigheden er toe gekomen ben mij bezig te houden met het
probleem dat Dr Beets te berde

1)

2)

[Hoe bekend het kweesten in Europa geweest is, blijkt uit de vele termen die men er voor
vindt. Dr Beets heeft de volgende aangeteekend: deensch (noorsch) ligge paa Tro og Love
(ontleend aan noordduitsch liegen auf Treu und Glauben), nattelϕben, nattefrieri, barbröloft;
duitsch kommnächte, probenächte, fenstern (zie D. Wtb. III, 1525), (kommen) fensterln (in
Beieren), gademstigen (Zwits.; eig.; in de kamer komen), hoschen (Zwits.; eig.: aan de deur
kloppen), kilt, chilt, chiltgang (Zwits.; eig.: avondgang), nachtreis, rockenreis; rhaetoromaansch
ir a mattauns; nederl. opzitten, kaaien (Tessel), smokkelen (Marken), uit meiden gaan; friesch
(joune)piselje, jouneprate; engelsch tarrying (Amer.), bundling (zie over de etymologie van
dit laatste woord een opstel van Dr Beets dat in April van dit jaar (1938) zal verschijnen in
Neophilologus, Jg. 23).]
[Een bijzonder onwelwillende beschrijving van de gewoonte van het ‘questen’ op onze
Waddeneilanden vindt men in het Diarium van A r e n d v a n B u c h e l l (ed. Werken Hist.
Genootsch. 3de Ser. no. 21), blz. 288. De plaats is echter, ook om haar hoogen ouderdom
(V a n B u c h e l l beschrijft een reis naar die eilanden, door hem gedaan in den zomer van
1591) wel van belang.]
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heeft gebracht, heb ik gelegenheid gehad ook zelf over de etymologie van kweesten
na te denken. Ik meen dat nog enkele punten een nader onderzoek behoeven, en
dat de oplossing daarvan wellicht zal kunnen dienen tot staving van Beets'
onderstelling dat kweesten niet van Romaanschen oorsprong is. Zoo zou het bestaan
van kweesten in andere Germaansche talen dan het Nederlandsch een argument
kunnen zijn vóór Germaanschen oorsprong, en verder zou men graag een verklaring
vinden voor de veelheid van vorm (kweesten, quaesten (B r e d e r o 1, 110), questen,
kwisten) waarin het woord voorkomt.
Beets heeft gemeend dat kweesten misschien in oorsprong een onomatopee
was, en heeft kwebbelen, kwekken, kwetteren en ook kweelen (< quedelen)
vergeleken. Vele daarvan hebben naast de opvatting ‘een hel, schetterend geluid
geven’ die gekregen van ‘veel en druk, soms ook onverstandig, praten’, en daaruit
zouden de beteekenissen ‘spreken’ en ‘zeggen’ zich laten verklaren. Een dergelijken
overgang kan men bij het sinds lang verouderde queteren opmerken. Men vindt
eenige voorbeelden daarvan bij D e J a g e r , Frequent. 2, 308, en verder komt het
o.a. voor in de door V a n D i s uitgegeven Reformatorische Rederijkersspelen op
1)
blz. 175 . Men leest daar: ‘Elc Sant heeft by na zijn sonderlinge siecte: ... Sinte
Ghelijn en Sint Jan van kinders die vele crijten; Quetert (zegt) nu: is dit niet al tot
onzer vromen?’ In de aanteekeningen geeft V a n D i s nog andere bewijsplaatsen
voor het woord, die ik, voor zoover mogelijk, hier uitgeschreven meedeel.
1. ‘L. Paten en peteren, B. Sy suelent ons ontknoepen L. Die valsghe sleteren.
B. Ten bayt gheen queteren (praten of jammeren?)’, Trou moet blycken (ed.
Kalff), blz. 92.
2. In Coninck Balthasar, een der Hasseltse ‘historiael’ spelen (ed. K. Ceyssens),
blz. 52, spreken twee ‘sinnekens’, ‘Genuchte Dwaeshyt’ en ‘Eyghen
Goetduncken’ met elkaar: ‘Eyghen. Ke neue laet my wt! Genuchte. Ja ghy
moet eerst

1)

Ik dank deze plaats aan een aanteekening van Dr Beets.
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dat duymken cussen en v quathyt blussen en laeten v queteren (kermen?)!’
3. ‘Hoort mij dit volck doch staen queteren (beuzelpraat uitslaan), Ofse de heele
werelt af souden talen (praten)’, in V a n d e r L a a n , Rederijkerssp. 113.
4. In het Spel van sinnen op dwerck der Apostelen spreken twee ‘sinnekens’,
‘Valsch Propheet’ en ‘Schoon ypocrijt’ te zamen: ‘V.P. Wa neue dat ghys niet
meer en doet, Op lijf en goet, dus meer te queteren ... S.y. Ist dat sy nv niet
haer praten laten, Men salse vander straten platen’, in Bibl. Reform. Neerl. 1,
329.
1)

Dat dit kweteren zeer nauw verwant is met kwetteren , en dat beide ww.
klanknabootsingen zijn, behoeft geen betoog. In Vlaanderen komt kwetteren ook
voor in den zin van ‘kneuzen’, en zulk een beteekenis is, evenals ‘drukken, knijpen,
persen’, bij een verklanking niet onbegrijpelijk. Een soortgelijke combinatie van
opvattingen vindt men bv. ook bij quatschen, waarvoor D. Wtb. (VII, 2333) opgeeft:
‘den laut quatsch hervorbringen’, ‘mit der peitsche klatschen’, ‘den saft aus etwas
pressen’, verder: ‘vom quaken der frösche’ en: ‘schwatzen, besonders unverständlich
oder albern’.
Nu komt het mij voor dat men ook zoo iets mag aannemen voor een verouderd
Eng. ww. quest, ook al geeft N.E.D. een andere voorstelling van de zaak. Er zijn
twee Engelsche ww. quest, het eene van Romaanschen, het andere van
Germaanschen oorsprong. Voor het eerste, dat ontleend is aan ofr. quester, geeft
N.E.D. o.a. de volgende beteekenissen: ‘1. intr. Of hunting dogs, etc.: To search for
game. b. Of animals: To search about for food. 2. Of hunting dogs: To break out
into a peculiar bark at the sight of game; to give tongue; to bark or yelp. b. transf.
Of frogs: To croak. 3. Of persons: To go about in search of something; to search or
seek’, enz. De onder 2. vallende beteekenissen worden als verouderd opge-

1)

Zie voor soortgelijke vormenparen Tijdschr. 57, 7 vlg.
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geven. Het andere ww. guest, eveneens verouderd, heeft beteekend ‘to crush’, en
de schrijver brengt het in verband met nd. questen, quessen, quetsen (hd. quetschen,
ndl. kwetsen). Is het, gezien de combinatie van beteekenissen bij ndl. kwetteren en
hd. quatschen, nu niet waarschijnlijker dat de opvattingen ‘blaffen’ en ‘kwaken’ bij
het Germaansche ww. quest behooren? De voorstelling die N.E.D. geeft van de
ontwikkeling der beteekenissen lijkt nl. wel erg gewrongen. Volgens D. Wtb.
beteekent hd. questen ‘slaan met de zweep’, ‘pijnigen’, ‘kwellen’, en intrans.: ‘onrustig
heen en weer loopen’; die laatste beteekenis kent ook hd. quetschen, en ze is bij
een onomatopee zeer wel bestaanbaar.
Indien de hier gegeven voorstelling der feiten waarheid bevat, dan staat een
verklankend Nederl. ww. questen dus niet zoo geïsoleerd in het Germaansch als
men heeft gemeend: er zijn dan verwanten in het Engelsch en het Duitsch aan te
wijzen. De vormen kweesten, kwisten en quaesten, die daarnaast worden gevonden,
zullen een soortgelijken onomatopoëtischen oorsprong hebben, doch geen van alle
identiek zijn met questen.
De voorbeelden wijzen uit dat deze ww. zeer bekend zijn geweest in den
rederijkerstijd; ze zullen toen geen volkswoorden meer zijn geweest, zooals dat
aanvankelijk stellig wel het geval was, evenals met queteren. Na de 16de eeuw
hebben ze zich gehandhaafd op tweeërlei gebied: de algemeene beteekenis ‘spreken’
bleef gangbaar in het Bargoensch, inzonderheid voor den vorm kwisten, en de
bijzondere, ‘een nachtbezoek brengen bij een meisje’ was voor den vorm kweesten
nog lang in gebruik in het noordwesten van Nederland.
Een ander woord is mijns inziens kweesten dat B o e k e n o o g e n vermeldt in den
zin van ‘kweeken, vetmesten’ (Zaansche Volkst. 544). Met V e r d a m (Mnl. Wdb.
VI, 866) ben ik van meening dat het identiek is met het in Teuthonista vermelde
‘qwesten, baedstoven, balneare’, doch over den oorsprong weet ik niets te zeggen.
L e i d e n , Februari 1938
J.H. VAN LESSEN
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Reinaert-studiën
IV. De proloog van Reinaert I
Niet voor mijn genoegen vat ik de pen op, doch daartoe g e n o o p t door Prof. Dr.
J. van Mierlo jr. S.J.; die in een lange reeks van opstellen - naar zijn eigen getuigenis
1)
‘misschien wat al te uitvoerig’ - eerst met vuur heeft gepleit ‘Voor Arnout's
2)
oorspronkelijkheid’ (t.w. als D i e t s c h o r i g i n e e l , voorbeeld, niet: vrije bewerking,
ste

der Ofr. 1 branche ‘Le Plaid’) ‘I. Arnout redivivus’, - die daarna als kampioen in 't
3)
krijt is getreden ‘Voor Willem als eenig dichter van Reinaert I’ , - die vervolgens, in
4)
‘Arnout en Willem’ , betoogd heeft dat de Reinaert het werk is van Willem, doch
met gebruikmaking van een misschien oorspronkelijk, onvoltooid gedicht van Arnout,
5)
- die echter in een vierde opstel: ‘Nog eens v. 6 uit den Reinaert’ reeds neigt tot
aan vaarding der conjectuur van Jellinek, L. Willems en Kluyver: vervanging van
den naam van een D i e t s c h e n dichter Arnout door dien van den W a l s c h e n
6)
dichter Perroot (of Perrout), - en die, eindelijk, in een opstel: ‘Aernout’ , niet alleen
tot die vervanging overgaat, maar, stouter dan stout, de genoemde geleerden nog
overtroevende, bovendien voorstelt de door de beide hss. van R. I (A en F) en ook
door het hs. (B) van de omwerking, R. II, welgestaafde ontkenning niet (en) te
schrappen; zoodat ten langen leste de eerst hooggeprezen, oorspronkelijke,
‘herleefde’ Dietsche dichter ‘Arnout voor goed naar 't rijk der schimmen moet worden
7)
verwezen , het veld ruimt voor zijn (ietwat minder schimmigen) Walschen
kunstbroeder Perrout

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

VMVA. (= Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie) 1937, 177.
A.w. 1927, 1071-1118.
A.w. 1929, 403-32.
A.w. 1929, 757-88.
A.w. 1930, 61-70.
Gedenkboek A. Vermeylen 511-20.
VMVA. 1937, 177.
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(de Saint-Cloud). Welke einduitkomst dan, ten gerieve misschien vooral van
Noordnederlandsche lezers, nog eens is samengevat in een korter opstel in dit
1)
tijdschrift: ‘Bij een Reinaert-debat’ , en, ten slotte, nu nogmaals herhaald is in een
2)
laatste woord: ‘De oorspronkelijke lezing van den Reinaert-proloog’ : uiteraard
meestendeels τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν.
Dit laatste opstel nu, in hoofdzaak een - ik erken dankbaar, doorgaans op
hoffelijken toon gevoerde - polemiek tegen mij, die 's heeren Van Mierlo's (en ook
3)
anderer) vertoogen over den Reinaert heb besproken en trachten te weerleggen ,
4)
noopt mij , als gezegd, tot een antwoord; waarin ik, om niet te veel plaats voor dit
wel belangrijke, maar ook afgezaagde, ‘doodgereden’ onderwerp te vergen, sommige
ondergeschikte vraagstukjes, door de bovengenoemde ‘vossenjagers’ te berde
gebracht, ter zijde zal moeten laten.
Vooraf nog dit. Overtuigd zoowel van de ‘veelzijdig’- en ingewikkeldheid van dit
vraagstuk als van de bekoorlijkheid van scherpzinnige, vernuftige gissingen, en
bovendien zelf ‘experientia doctus’, t.w. door eigen en anderer nader onderzoek op
meer dan één punt - als b.v. de toewijzing van R. I A en B aan Willem en Aernout
(als eertijds) of aan Aernout en Willem (als thans), de vermoedelijk echte lezing van
den proloog en van menige andere plaats - gedwongen vroegere meeningen te
herzien, d.i. prijs te geven voor juister inzicht, zal ik den heer Van Mierlo zijne
‘onstandvastigheid’ niet verwijten. Eer zou men zich wellicht kunnen verwonderen
over den steeds stelliger toon zijner beweringen; ook wel zich kunnen beklagen
over zijn onvoldoend kennisnemen (en -behouden!) van hetgeen door anderen
geschreven is, en zijn dientengevolge onjuiste en onbillijke bestrijding hunner
meeningen.

1)
2)
3)
4)

Tschr. LV (1936) 1-6.
VMVA. 1937, 175-97. Buiten deze reeks vallen nog twee andere, exegetische ‘Reinaerdiana’
van denzelfden schrijver (a.w. 1929, 13-45).
Reinaert-Studiën III. Aernout en Willem, in Tschr. LIII (1934) 33-78, 127-67; LIV (1935) 28-52,
89-128.
Hoe afkeerig ook van anticritiek en polemiek: zie mijn Naschrift, in Tschr. LV (1936) 7.
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1)

Welke ‘bewijzen’ of betooggronden heeft de heer Van Mierlo nu aangevoerd, niet
zoozeer t e g e n het door mij verdedigde b e h o u d , in vs. 6 van den proloog, der
l e z i n g van het (allicht oudste) handschrift F: ‘Die A(e)rnout niet en hadde
2)
v u l s creven’, met de enkele wijziging derhalve van be- in vulscreven , als wel v o o r
de door L. Willems (in tweeder instantie), Jellinek en Kluyver gewaagde, door hem,
V.M., ten slotte aanvaarde, ja (in laatster instantie) door het schrappen van niet ennog ‘verstoute’ g i s s i n g : ‘Die P e r r o u t hevet v u l screven’?
o
1 . De ‘klaarblijkelijkheid er van’ (blz. 177). Deze ‘klaarblijkelijkheid’ wordt nu
onophoudelijk, als om de lezers door dit tooverwoord te ‘belezen’, herhaald
(182, 185 bis, 187 bis, 195 ter, 196 bis, 197), zij is ‘alzijdig’ (185), zij is zijn
‘groote en afdoende argument’ (185). Evenzoo keeren telkens terug de woorden
‘evident’ en ‘evidentie’ (176, 177, 180, 182, 187); deze laatste ‘werd’ hem ‘te
machtig’ (176), hij is er ‘voor bezweken’ (187), zij heeft hem ‘eenvoudig
overweldigd’ (195); het is de ‘zeer zeker oorspronkelijke’ (176, 177, 195), ja
‘de eenig mogelijke lezing’ (177) enz. enz. Ik veroorloof mij, tegenover deze
verzekerdheid des geloofs in eigen overtuiging, met hoeveel hartstochtelijken
ijver en uitbundigen nadruk ook telkens weer geproclameerd, deze
‘klaarblijkelijkheid’ voor anderen even weinig overtuig e n d ‘bewezen’ te achten
... als de indertijd door V.M. met gelijken ijver en nadruk verkondigde, maar
3)
sindsdien prijsgegeven en verloochende ‘klaarblijkelijkheid’ van Arnouts
oorspronkelijkheid; ja zelfs ze eene, op zich zelf, zonder andere argumenten,
bloot subjectieve meening, eene ‘petitio principii’ te noemen. Ik durf dat, omdat

1)

2)
3)

Die mij, vertrouw ik, wel niet kwalijk zal nemen dat ik hem verderop - mede naar den
hedendaagschen stijl der ‘initiaalwoorden’ - kortheidshalve, maar ‘salva reverentia’, eenvoudig
met ‘V.M.’ aanduid.
Over de, hier niet ter zake doende, wijziging van arnout in Aernout zie mijn Cc. (= Critische
Comm. op V.d.v.R.) 56, 57.
‘Klaarblijkelijk(heid)’ wordt zeer vaak (en zeer spoedig) gebezigd door V.M.: zie ook VMVA.
1927, 1078 bls, 1090, 1092 ter, llll; Tschr. LV 5, 6.
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mijne, zoogoed als geheel d o o r h e t w e l l i c h t o u d s t e h a n d s c h r i f t
g e s t a a f d e lezing eene op zijn minst even goede, bevredigende uitlegging
toelaat.
o ‘Het tweede bewijs voor de oorspronkelijkheid van onze lezing ware, dat van
2 .
de varianten van den proloog juist diegene die het meest als oorspronkelijk
aandoen bewaard blijven en dat anders minder goed verklaarbare woorden
[nu -] hun volle beteekenis hebben’ (179-80). Hierbij dient vooreerst in het
algemeen wel opgemerkt dat de beantwoording der vraag, ‘wat het meest
o o r s p r o n k e l i j k a a n d o e t ’ geenszins o n a fhankelijk is van het
‘voor-oordeel’ van den ‘aangedanen’ persoon omtrent de voor zijn stelsel of
uitkomst meest gewenschte, gunstige lezing. Maar dit daargelaten, is V.M.'s
bestrijding mijner lezing grootendeels een strijd tegen windmolens,... omdat ik
't aangaande de meeste h i e r door hem aangevoerde punten thans geheel
met hem eens ben! V.M., bestrijdt namelijk hier en elders (o.a. 180 en 196)
steeds de lezingen mijner critische editie van 1914, zonder daarbij rekening te
houden met de door mij sindsdien, in mijn opstel: ‘Aernout en Willem als de
1)
twee dichters van Reinaert I gehandhaafd’ , daarin aangebrachte wijzigingen;
van welk opstel ik V.M.'s kennisneming uit verschillende aanhalingen mag
afleiden, maar ook de voortdurende kennis en aanhaling bij wie mij bestrijdt
2)
meen te mogen eischen . Zie derhalve hierover verder mijne lezing en uitlegging
van den proloog, ben., blz. 187-9. Aldaar blijkt dat ik (sedert 1922), e v e n a l s
V.M. nu, in vs. 4 lees die (A) iplv. (e)ene) (F), in vs. 5 onghemaket (A) niet (als
L. Willems) met onvolmaket (F) gelijkstel, en in vs. 6 niet... vulscreven (A) lees,
doch dat ik alleen, a n d e r s dan V.M., in vs. 5, daarnaast, tautologisch,
onvulmaket (F) lees, en ook verder F volg, dus n i e t , willekeurig, zonder eenigen
handschriftelijken steun, in vs. 6 Arnout in

1)
2)

2

Td. (= Tschr. XLI (1922)) 65-114 (zie met name 106-13).
Des te eer, nu V.M. zelf er over klaagt, dat hem ‘nog zienswijzen worden toegeschreven, die
ik ... verworpen heb’ (176).
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Perrout verander en niet (en) verdonkeremaan. Ik meen derhalve dit argument
der behouden varianten met ten minste evenwel recht voor m i j n e , véél meer
conservatieve, de hss. (in hoofdzaak F) volgende, lezing te mogen opeischen!
o ‘De groote overeenkomst van onzen (d.i. den door V.M. “geëmendeerden”)
3 .
tekst met dien van het Comburgsche handschrift’, A (182). Volgens V.M. ‘toch
heeft de grootere voortreffelijkheid van het Comburgsche [hs.] in de laatste
jaren zich steeds duidelijker opgedrongen’. Althans aan V.M., in dezen derhalve
overhellende naar de zienswijze van wijlen Buitenrust Hettema, voor wiens
schier kinderlijk vertrouwen in het alleenzaligmakende hs. A de ontdekking van
het nieuwe hs. F, met zijn vele en sterke verschillen, een groote teleurstelling
bleek. Doch niet aan wijlen Franck, noch aan mij, die - al moet ik erkennen bij
mijne herziening van den tekst, voor den tweeden druk mijner critische uitgave,
meermalen van de in den eersten druk verkozen lezing van F tot die van A
teruggekeerd te zijn - in 't algemeen toch mijn, Cc. 14-6, uitgesproken oordeel
of indruk over de betrekkelijke waarde der beide hss. - waarvan F ook, zoo al
1)
niet ouder, dan toch waarschijnlijk niet jonger is dan A - meen te mogen
handhaven. In allen gevalle geldt dit argument eener eventueele hoogere
waarde van hs. A zeker allerminst met betrekking tot den p r o l o o g , die juist
2)
hier, behalve door de stellig overbodige en alle versmaat en -rhythme te buiten
gaande dittographie in vs. 7: van Reynaerde (naar vs. 4), ook even stellig
zondigt door die andere grove, zinstorende, onverklaarde en onverklaarbare
2)
‘dittographie’ Willem in vs. 6 (naar vs. 1).
Ook dit argument zou derhalve evengoed, neen veeleer, vóór m i j n e , het
(wellicht oudere) hs. F van zeer nabij volgende, lezing aangevoerd kunnen
worden.
o ‘De enge aansluiting van den proloog in het Dietsch bij dien van Perrot in het
4 .
Fransch’ (184). Inderdaad heeft de

1)
2)
2)

Zie De Vreese in Hand. Letterk. 1932/3, blz. 33.
Aldus ook V.M., blz. 186.
Aldus ook V.M., blz. 186.
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groote, opmerkelijke overeenkomst van althans vs. 1-6 van den Dietschen met
vs. 1-5 van den Walschen proloog vanouds veler, ook mijne aandacht getrokken;
2

zie Td. 78-83 en het daar aangehaalde. Aldaar had V.M. zelfs nog enkele
1)
steunsels voor de door Jellinek, L. Willems en Kluyver geopperde , thans, als
gezegd, door hem, in nog ‘verstouten’ vorm, aanvaarde conjectuur, doch ook
mijne bestrijding kunnen vinden; die ik nu, door zijne handhaving (blz. 186-94),
tegenover de door mij en anderen geopperde ‘bezwaren’, wel genoopt ben in
ietwat anderen vorm, ben. blz. 181-7, te herhalen.
Ziedaar V.M.'s vier argumenten vóór zijne lezing en stelling. Nu zijne
weerlegging mijner ‘bezwaren’.

Het eerste en ernstigste bezwaar is en blijft natuurlijk ‘de verandering van Arnout
tot Perrout’ (186). ‘Ik geloof niet’, gaat V.M. onbeschroomd voort, ‘dat iemand hierin
nog eenige ernstige moeilijkheid zal zien [?!]. Men kan dit, natuurlijk, wel als bezwaar
doen gelden; men kan dit zelfs, zooals gedaan werd, tot een huiveringwekkende
stoutheid opblazen, erger nog dan het weglaten der ontkenning. In die sterke
uitdrukkingen van verzet openbaart zich wellicht de vrees, haar toch eens te moeten
aanvaarden’.

1)

Eene ondergeschikte, chronologische vergissing van V.M. moge hier opgemerkt en hersteld
worden. V.M. beweert namelijk, blz. 186: ‘nog vóór Arnout in het Dycksche handschrift opdook,
hadden geleerden de dittographie Willem van vs. 6 in het Comburgsche handschrift willen
verbeteren door Perrout: omdat zij vermoedden, dat in dit vers de dichter van Willem's bron
vermeld werd. Na de ontdekking van Arnout, lieten zij zich niet van hun voorgestelde emendatie
afafschrikken’ enz. Tenzij nu V.M. met deze geleerden (mv.) nog andere (mij onbekende)
2

bedoelt dan Jellinek, L. Willems en Kluyver, is dit stellig onjuist. J. verklaart (zie reeds Td.
79), PBB. XLV (1920) 52, dat hij zijne gissing in 1911 aan Franck heeft medegedeeld (die
zich ‘ablehnend verhielt’); LW. deelt de zijne, VMVA. 1920, 196, mede (zonder gewag eener
vroegere vondst); K. zegt, N. Taalg. XIV (1920) 225, dat hij ‘reeds in den cursus 1916-17 ...
die zelfde gissing aan eenige studenten te Groningen (heeft) voorgedragen’. Dat is dus alles
geenszins ‘vóór’, maar (vrij lang) n a 1908, het jaar der bekendmaking van het in 1907
gevonden hs. F! Ik zou van deze op zich zelf onbelangrijke vergissing geen gewag maken,
indien V.M.'s voorstelling niet den schijn wekte, alsof deze, door drie geleerden, te gelijker
tijd, en nog zonder eenigen handschriftelijken steun, geopperde conjectuur, eo ipso dan toch
wel héél ‘klaarblijkelijk’, zéér ‘evident’ ware! - Voor 't overige zijn de opgaven in de noot op
de aangehaalde blz. 186 misdrukt en daardoor onduidelijk.
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Neen, antwoord ik op dit laatste: voorshands koester ik die vrees nog geenszins.
En kan ik V.M. dus ook niet vleien met de hoop op het welslagen zijner ‘poging’ om
mij te ‘overtuigen’ (177), mij te bekeeren van de dwalingen mijns weegs en mij dus,
in den herzienen en vermeerderden herdruk mijner critische editie, te doen overgaan
tot de door hem bepleite ‘emendatie’ van den proloog, met al wat daaraan vastzit:
het prijsgeven van A(e)rnout en het dubbel auteurschap! En dat wel om de volgende,
meerendeels reeds vroeger vermelde, redenen.
o
1 . Omdat men bij aanvaarding dezer (onnoodige) conjectuur, zou ‘moeten
aannemen dat in twee of drie van elkander onafhankelijke Mnl. hss. de
oorspronkelijke lezing Perroot verdonkeremaand is, wat ... toch geenszins
2

waarschijnlijk is’ (Td. 81).
o Omdat ik nog steeds (zie t.a.p.), ondanks V.M.'s tegenspraak (192-3), niet kan
2 .
gelooven dat de W a l s c h e dichter Perrot de Saint-Cloud en zijne
Renart-branche(s?) bij het V l a a m s c h e lezend (neen: luisterend) publiek
zóó algemeen bekend geweest zou zijn, dat de Vlaamsche bewerker, Willem,
het bloote gewag van den enkelen naam Perrout, zonder eenige bijvoeging
van ‘in walsche’ of iets dergelijks, voldoende geacht zou hebben ter inlichting
van dat publiek omtrent de volledigheid van diens Walsche gedicht(en), in
1)
tegenstelling met de Dietsche ontstentenis van alle Reinaert-literatuur . Men
vergelijke b.v. de uitvoerige wijze, waarop Maerlant in den proloog van zijn
Historie van Troyen spreekt over het ‘dichten in Dietsche woort’, in tegenstelling
2)
met ‘int Walsche’, over: ‘Een, hiet Benoot van Sente More’ enz. . En terwijl
eenerzijds een verknoeiing, door een a f s c h r i j v e r , als de ontwijfelbare
dittographie, naar vs. 1: Willem in vs. 6 (naar A)

1)

2)

Verg. trouwens V.M.'s eigene, vroegere meening (VMVA. 1927, 1075-6) omtrent Perroots
waarschijnlijke onbekendheid, en de onbelangrijkheid van het al dan niet voltooid zijn zijner
Fransche gedichten, voor het Dietsch publiek.
Epis. v.M.'s Hist. v. Troyen, ed. Verdam, 5-6, 50 enz.
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evengoed mogelijk is, hetzij er oorspronkelijk in het M n l . ‘voorschrift’ Arnout
(als in F) of *Perrout (naar de conjectuur) heeft gestaan, is het anderzijds o n
waarschijnlijk dat Willem, de belezen d i c h t e r van den proloog, den naam
van zijn Walschen voorganger n i e t g e k e n d zou hebben, of wel (naar
Jellinek's vernuftige gissing) in een eventueel ... errot, zonder (nog oningevulde)
gerubriceerde initiaal-P-, van zijn F r a n s c h ‘voorschrift’ n i e t h e r k e n d ,
en daarvan in den archetypus van zijn Mnl. proloog maar roekeloos,
2

plompverloren Arnout gemaakt zou hebben (zie een en ander reeds Td. 81-2).
En moge ik hier letterlijk herhalen wat ik, Tschr. LIII 153, geschreven heb (waaraan
o
3 . V.M. zeker geen aandacht geschonken, waarvan hij althans geenerlei gewag
gemaakt heeft): ‘De gedeeltelijke overeenkomst ... dezer twee namen kan toch
zeer wel bloot toeval zijn; en die der prologen is immers - om nu ook eens een
gissing te wagen! - evengoed aldus te verklaren, dat Willem, Aernouts (door
welke oorzaak ook onvoltooid) werk willende voortzetten, en met een hs. der
ste

1 Ofr. branche ... vóór zich, die Walsche versregels 4-5 ook op zijn geval
toepasselijk geacht en n a g e v o l g d heeft?’ Die gevallen kwamen immers in
menig opzicht overeen: in beide was 't te doen om de aanknooping bij of de
voortzetting van een ouder gedicht over dezelfde stof, maar waarin toch een
belangrijk deel dier stof - in 't Fransch de aanstonds volgende br. I (‘le meus
de sa matere’), in 't Mnl. de later volgende R. I B - nog niet verhaald was. Een
‘nagalm’ dus van Ren. I.
V.M.'s gewag van Perrot de Saint-Cloud geeft mij ook aanleiding tot een paar andere
opmerkingen, die, al doen zij voor het hier behandelde r e c h t s t r e e k s weinig af,
toch niet verzwegen mogen worden. Vooreerst zegt V.M., 186: ‘Perrout was Willem's
bron’ (evenzoo 196); waarmede, naar V.M.'s tegenwoordige onderstelling van W.'s
ste

eenig auteurschap (van R. I A en B), toch alleen de 1 Ofr. branche, welhaast de
eenige ‘bron’ van R. I A en althans één der bronnen van R. I B, bedoeld kan zijn.
Maar nu veroorloof ik mij de vraag:
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ste

houdt V.M. dan dezen Perrot (de Saint-Cloud) nog steeds voor den dichter der 1
Ofr. branche, in welker proloog, vs. 1, hij (alleen met zijn voornaam), evenals in vs.
de

1 der 16 branche (voluit met voornaam en herkomstnaam, zie ook vs. 1504)
genoemd wordt? Is 't inderdaad P e r r o t , die daar, evenals Willem, begint ‘met zich
zelven als dichter te noemen, zich als dichter van wat volgt in den derden persoon
bekend te maken’ (184-5)? En voorts, vooral: heeft deze Perrot den Ofr. Roman de
Renart ‘v u l s creven’, zooals Willem, naar V.M.'s lezing (‘die avonture(n) van
Reinaerde, Die Perrout hevet vulscreven’), van hem zou getuigen (178); d.w.z.:
heeft hij alle Ofr. branches, ‘het geheel der avonturen van R.’ ... ‘die Vite, het geheele
van Perrout's werk (181, noot 2), een voltooid werk over R.'s avonturen’ (182)
geschreven? Zeker, middeleeuwsche dichters spreken over zich zelf niet zelden in
1)
den derden persoon, daarbij soms later overgaande in den eersten . Maar mag ik
V.M. toch even herinneren aan het (hem zeker een oogenblik ontschoten) feit, dat
ste

de

Perrot's auteurschap der 1 (en ook der 16 ) branche allesbehalve vaststaat,
integendeel door vele romanisten ontkend of in twijfel getrokken wordt, ja dat zijn
aandeel in het geheel der Renartbranches niet met zekerheid bekend is? Wel heeft
Jonckbloet, zooals men weet, indertijd (1863) gemeend uit verschillende brokstukken
van branches (‘disjecta membra poetae’) een geheelen, door dien Pierre de
Saint-Cloud geschreven ‘Roman de Renart’ te kunnen herstellen; maar dit is immers
reeds lang een ‘roman’ in modernen zin, een vernuftige fictie gebleken! Ik mag hier
wel volstaan met te verwijzen naar de, Tschr. LIII 149, noot 2, aangehaalde schrijvers
over dit vraagstuk van P. de St.-Cloud's aandeel; waaraan ik thans nog toevoeg:
2

Voretzsch, Einführung in das Stud. d. altfranz. Lit. 404.
Een tweede, minder gewichtige, door mij reeds t.a.p., noot 6,

1)

Zie Td. 252, met noot 2, en ook Heinric van Veldeke (in den epiloog zijner Eneide 13433,
13465, 13480, 13506, 13545; Serv. II 2916, 2941, 2952; zie J. van Dam, Zur Vorgesch. des
höf. Epos, 222) en de 2 hss. van den Sassenspiegel.
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gedane, maar door V.M. niet beantwoorde vraag, herhaal ik hier; t.w. naar een
rechtvaardiging, een staving met andere voorbeelden, van V.M.'s wijziging van dien
naam Perrot in Perrout (natuurlijk met de bedoeling, daardoor de ‘emendatie’ van
Arnout aannemelijker te maken). Zooveel ik zie, wordt zij althans door geen enkele
variant der door Foulet, Le roman de Renard 238-9, vermelde plaatsen, waar Perrot
in de Ofr. branches I, XVI en XXV genoemd wordt, gesteund.
En een derde vraag geldt de bedoeling van V. M's, voor mij ietwat duistere
1)
uitdrukkingen: ‘Fere de Renart beantwoordt aan de avonturen of jeesten van
Reinaert’, ‘Perrot heeft reeds fere de Renart beschreven; hij heeft echter het beste
vergeten; dit verzuim wil hij hier herstellen: een waardig slot op fere de Renart’ (alles
185). Beteekent dit door V.M. hier in zoo zonderling zinsverband gebezigde - en,
2)
dit dient erkend, ook in 't Ofr., na mist en vers, ietwat vreemde - fere de Renart
volgens hem dan iets a n d e r s dan mnl. maken (dichten) van (over); derhalve: P.,
die zijn vernuft en kunst gebruikte (besteedde) om in verzen te dichten over R.?
3)

‘Het tweede, voor sommigen wellicht ernstiger bezwaar : het weglaten der
ontkenning, als toch de handschriften, hoe ze ook anders mogen luiden, in vs. 6
eene ontkenning hebben’ (188). Hier heeft V.M. inderdaad eenige Mhd. en Mnl.
voorbeelden van door het zinsverband gewraakte, zinstorende inlassching of
weglating, door afschrijvers, eener ontkenning bijgebracht; o.a. herinnerende aan
de reeds door Jonckbloet gewaagde, vernuftige, doch eenvoudige en zoowel
palaeographisch inderdaad vrij aannemelijke als zinherstellende vervanging van

1)
2)

3)

Renart I 1-2: ‘Perrot qui son engin et s'art Mist en vers fere de Renart’.
Mist en vers schijnt vrij wel hetzelfde als en vers fere: tautologisch en ἀπὸ ϰοινοῦ? Beteekent
mist hier inderdaad: gebruiken, aanwenden? Godefroy geeft voor mettre als eerste beteekenis:
‘dépenser, employer’ (maar alleen van geld). G. Tilander, Lexique sur le Roman de Renart
noemt deze plaats niet.
Het derde, door V.M., blz. 192, besproken (maar m.i. niet opgeheven) bezwaar: ‘de vermelding
van een Franschen dichter in een Dietschen tekst’ is hierboven, blz. 181, reeds nader
aangedrongen.
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1)

ditzelfde niet van vs. 6 door hier . Van de overige door V.M. genoemde gevallen is
m.i. echter slechts één zoo ... rouw, zoo ‘brutaal’ als deze klakkelooze s c h r a p p i n g
van het woordje niet; de andere zijn immers minder rechtstreeksch, ingewikkelder.
Hoe 't zij, zulk een forsche o m k e e r i n g van negatief in positief blijft toch stellig
altoos een zéér hachelijk iets; waarop ten minste evenzeer van toepassing is wat
2

ik, Td. 80, geschreven heb ten aanzien van die andere, voorafgaande ‘emendatie’
van Arnout in Perrout: ‘een stoute, vornuftige gissing;... een redmiddel, dat m.i.
alleen aanvaard zou mogen worden, wanneer de gegevens der hss. geheel
2)
onverklaarbaar en met elkander onbestaanbaar bleken’. En dit laatste is, in mijne
boven, blz. 178, aan V.M. in herinnering gebrachte, tegenwoordige lezing, geenszins
het geval.
Ik veroorloof mij namelijk nog steeds zoowel den proloog naar F met behoud van
Aernout, als het dubbel auteurschap van Aernout en Willem volkomen houdbaar
3)
en ook met elkaar bestaanbaar te achten.
Laat ik het beloop van zaken nog even in herinnering mogen brengen. Reeds
o

lang was algemeen erkend: 1 dat R.I uit twee, naar hunne herkomst zéér
ste

onderscheiden deelen bestaat: A vrij naar de 1 Ofr. branche bewerkt, B, in
aansluiting aan, als voortzetting van A, uit verschillende elementen samengesteld
(enkele uit de Ofr. br. I a, maar verreweg het meeste van elders afkomstig of, naar
o

't schijnt, geheel vrij verdicht); 2 dat de proloog, naar hs. A (met de herhaling van
Willem) en ook naar hs. B (van R. II) onverklaarbaar, zoogoed als zeker bedorven
was. Voorts had L. Willems reeds in

1)
2)

3)

In V.M.'s oog vroeger echter ‘niets meer dan een persoonlijke emendatie ..., om een
onbegrijpelijken tekst eenigen zin te geven’ (VMVA. 1927, 1074-5).
D.i. immers: niet met elkander samengaande, met elkander strijdig (zie Ned. Wdb. X 1071);
geheel iets anders dan V.M., deze woorden tweemaal (190, 192) aanhalende, tweemaal
misschrijft: ‘met elkander on v e r s taanbaar’!
Ook al ‘sluit’, volgens V.M., ‘de zekerheid van die lezing [Perrout] dit dubbelauteurschap
eenvoudig uit’, al is dit ‘een hypothese, die allen grondslag mist’ (195), die ‘in de lucht zweeft’
(196)!
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1)

1897 hieruit besloten tot de gissing van twee verschillende dichters van R.I . Wat
was nu natuurlijker en ook rechtmatiger, dan dat, toen in 1907 een nieuw hs. opdook,
waarin vs. 6 van den proloog, iplv. het onbegrijpelijke, onzinnige herhaalde Willem,
een anderen naam van een ouderen dichter, Arnout, vermeldde, men algemeen
daarin de schitterende bevestiging van L. Willems' gissing: den naam van dien reeds
gegisten ouderen dichter, zag. En dit te gereeder, toen mijn omstandig onderzoek
inderdaad ook tusschen de beide deelen van het gedicht, ondanks de blijkbare
omwerking en vereffening, vele handtastelijke en opmerkelijke verschillen van taal,
stijl en geest aanwees en derhalve dit, door het nieuwe hs. aan 't licht gebrachte,
dubbel auteurschap bevestigde. Op grond waarvan ik dus ten slotte, na langdurig
2)
weifelen en aanvankelijk mistasten , A aan Aernout, B (en de vereffenende
omwerking van A) aan Willem toeschreef, en alsnog blijf toeschrijven?
Bij gebreke van eenig ander antwoord op mijne, Tschr. LIII 152, gestelde vraag
dan protestaties en exclamaties, moet ik die vraag hier wel herhalen: welke ernstige
bezwaren zijn er nu t e g e n deze eenvoudige, natuurlijke voorstelling van een
(echt-middeleeuwsch) beloop van zaken ingebracht? Ik heb in V.M.'s talrijke en
breedvoerige opstellen vergeefs gezocht naar een betoog, hetzij der onmogelijk- of
onwaarschijnlijkheid van dit beloop en dezen staat van zaken, hetzij der
onbestaanbaar-, d.i. onvereenigbaarheid daarvan met de door mij aanvaarde lezing
van den proloog naar F. Behoort ook dit tot de zoo verschillende wijzen van herstel
van den proloog, ‘zonder dat één enkele ooit voldoening heeft gegeven’

1)

Die echter, zie ik wel, daarbij, Tschr. XVI 261, zijn voorganger en genan J.F. Willems in
zooverre misverstaan heeft, dat deze destijds handelde over de twee verschillende dichters
v a n R. I e n II; doch van meening was, dat ‘men onmogelijk in het e e r s t e boek [d.i. R. I]
een werk van twee dichters zien aan’ (Inl. XXXI). Een gezaghebbende steun voor de loochening
van het dubbel kuteurschap, dien V.M. zich, naar 't schijnt, heeft laten ontgaan en ik hem bij
dezen gaarne aanbied! Verg. ben., blz. 191, noot 1.

2)

Zie Td. 251 (272) -74; Kloeke in Tschr. XXXVIII 43-52; Td. 96-114.

2
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(178); wordt hier aan een enkel woord ‘geweld aangedaan’ (179, 195, 196); is hier
‘al het o n mogelijke gedaan om aan dien proloog een behoorlijken zin te geven’
(ald.; zie verder 191 en nog elders: overal dezelfde ‘slagwoorden’ (V.M. 187))?
Ik lees dus nu de eerste tien regels van den proloog als volgt:
Willem die Madocke makede,
Daar hi dicke omme wakede,
Hem vernoide soo haerde
Dat die avonture van Reinaerde
5 In dietsche was onvulmaket bleven
(Die Aernout niet en hadde vulscreven),
Dat hi die vite dede souken
Ende hise na den walschen bouken
In dietsche dus hevet begonnen.
10 God moete hem siere hulpen jonnen.
1)

Aldus, bijna geheel naar F ; alleen met de (niet eens volstrekt onmisbare) wijziging
van ene (vs. 4, F) in die (AB) en van bescreven (6, F) in vulscreven (A, verg. B: te
2)
recht gescreven) ; stellig wel i e t s minder stout dan de forsche ‘verbetering’ van
3)
Willem (of Arnout) niet (en) hadde (of hevet) in Perrout hevet! .
Ik meen dezen (eersten) proloog dan als volgt te mogen vertalen en verklaren:
Willem, die den Madoc schreef, verdroot het zóózeer, dat de geschiedenis van
Reinaert in het Dietsch onvolwrocht (niet geheel en al, ten einde toe, beschreven)
was - welke geschiedenis Aernout (immers) niet geheel en al beschreven had -, dat
hij het geschiedverhaal (de ‘legende’ van dezen wonderlijken heilige, Reinaert) heeft
laten opzoeken

1)
2)

2

En a n d e r s dan in mijne critische editie en in Cc. 158 (zie Td. 106 en hierboven, blz. 178).
- Taalvormen en spelling zijn hier buiten beschouwing gelaten.
Dit laatste te verklaren door aan te nemen ‘dat elk der beide afschrijvers (van A en van F, of
2

3)

wel van hunne voorschriften) een der twee vul-'s van den archetypus heeft verwijderd’ (Td.
108).
De overige wijzigingen, van uten (8, FB) in na den (A) en de toevoeging van dus (10, AB) vallen
buiten het hier aanhangige geding en kunnen onbesproken blijven. - Over een mogelijke,
v o o r o n s gewenschte, maar hier evenmin ter zake doende omzetting van vs. 5 en 6 zie
2

Td. 108, en verg. hetzelfde geval bij vs. 37-8.
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en deze, naar die walsche boeken (t.w. die ‘vite’) aldus (als hierna volgt) begonnen
heeft. God moge hem zijne hulp schenken!
Ter verklaring, voor zooveel noodig, nog het volgende.
4 die avonture van Reinaerde, de (geheele) geschiedenis, het geschiedverhaal
- n i e t naar mijne vroegere, mij door V.M. gedurig (182, 194 e.e.) weer
toegeschreven lezing naar F en verklaring: ene (door hem bovendien, 181,
1)
184, 194, ten onrechte opgevat als ééne, iplv.: een zekere) ; noch ook, als
ste

V.M. 178-83 wil, bepaaldelijk: Perrout's 1 branche of geheele werk -; waarop
die (6) en ook dese avonture (31), d.i. dit geheele verhaal, R. I A + B, terugslaan
en -wijzen; hetzelfde als die geeste v.R. (R. II 4) of die historie van Reinaerde
2

(a.w. 7793); zie Verdam I 495 en Td. 107.
5 onvulmaket: voor de beteekenis van dit woord en van onghemaket zie Td.2
107-11 (ten deele = V.M. 180-1, 182-3) en V. IX 875; voor die der verbinding
met bleven = werden, dus: niet voltooid (g e w o r d e n ) was - n i e t , als V.M.,
183-4, wil, met den klemtoon op bleven, in onzen N n l ., alleen duratieven zin!
3

- Franck op Alex., blz. 412; Stoett, Mnl. Synt. § 241.
6 niet en2) hadde vulscreven: ook volgens V.M. 180, 183, ‘zeker oorspronkelijk’;
2

zie, ook over de krasse tautologie onvulmaket (5) = niet vulscreven (6), Td.
3)
107-8 en Mél. S. de Grave 218-32 .
7 vite wordt m.i. doorgaans al te ernstig opgevat (m i s vat),

1)

Zie reeds Cc. 158 (voor 't overige thans, na de toewijzing van A aan Aernout, B aan Willem,
te herzien naar het hier bovenstaande).

2)

Ten aanzien van het in A ontbrekende en moet ik hier, tegenover Td. 106, noot 1, erkennen
dat ik sindsdien dat gebrek ook op de volgende plaatsen, naar B H.'s telling) heb aangetroffen:
52, 755, 847, 1119, 3343 (alle alleen in A), 1093, 1301 (deze in AF), deze alle bij niet; voorts
AF 3009 bij gheene, 3020 bij niemen. Doch dit geldt natuurlijk alleen voor de v e e r
tiendeeuwsche h s s . (waarin en toch ook nog normaal is), niet voor den ten minste een eeuw
ouderen t e k s t (verg. Cc. 122-4 en Tschr. LIII 131).
Ik herinner mij op het college door mijn leermeester, Prof. M. de Vries - ten betooge van de
naïveteit der middeleeuwsche dichters - een (helaas niet opgeteekende) plaats te hebben
hooren noemen, waar gewag was van een toren, die in 't midden stond van enkele andere,
die er om heen stonden!

3)

2
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de beteekenis te streng-logisch beredeneerd en angstvallig gewogen; ook door
V.M., die, blz. 181, meent dat het bepaaldelijk ‘de vite in 't Fransch’ moet zijn,
en dan weifelt tusschen ‘een afzonderlijke branche of het geheel van Reinaert's
avonturen’, in allen gevalle ‘het werk van Perrout’; welk laatste althans ik meen
te mogen ontkennen, voor 't minst betwijfelen! Ik kan mij over deze quaestie
niet warm, noch druk maken; van meening zijnde, dat ook deze uitdrukking in
den Reinaert niet veel meer of anders is dan een schertsende parodie van het
2

ernstig, hetzij geestelijk of wereldlijk geschiedverhaal (zie reeds Td. 112 en
Tschr. LII 223 met het aldaar aangehaalde); voor 't overige hetzelfde als de
‘walsche bouke’ van vs. 6 (= V.M. 181-2) en als se in vs. 8: de geschiedenis
2

van R., die de dichter nu, in 't Dietsch naverteld, gaat ‘beginnen’ (zie Td. 113).
9 begonnen, hetzij de verzen 1-10 nog een door Willem omgewerkten proloog
van Aernout bevatten, hetzij ze door Willem geheel nieuw geschreven zijn 11-40 zijn zeker wel van hem: zie Td. 253, Kloeke in Tschr. XXXVIII 51 -, in
allen gevalle (ook indien 7-8 slechts een literaire fictie behelst) is dit woord hier
geheel op zijn plaats, aan het b e g i n hetzij van Aernouts (door Willem
omgewerkt) gedicht (A), of van het geheele gedicht van Willem (A + B), als
een geheel beschouwd. Dit in tegenstelling met, en ter afwering van V.M.'s
1)
(182) wederom al te scherp-logisch analyseerende redeneering (en negeering
mijner latere lezing). Over het, vroeger gewraakte, dubbele ‘begin’, in vs. 9 en
40, zie reeds Td. 251.

Het bovenstaande samenvattend, besluit ik derhalve met wat ik in andere woorden
reeds vroeger (Tschr. LIII 152 e.e.) gezegd heb: geen conjectuur, hoe verleidelijk
ook, hoezeer ook

1)

Zie ook Kloeke's verstandigen raad om ‘niet angstvallig aan een letterlijke interpretatie van
deze mededeeling vast te houden ..., een vage aanduiding uten walschen bouken in dietsche
begonnen’ niet op een goudschaaltje [te] wegen’ (a.w. 50).
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van verschillende zijden te gelijk voorgesteld, kan en mag, vooral in een gewichtig
vraagstuk als dit toch is, aanvaard worden, zoolang een opvatting en verklaring van
de gegevens der handschriften mogelijk is, niet op onoverkomelijke bezwaren stuit.
En die onoverkomelijke, en dus van ongelijk overtuigende, bezwaren heb ik in de
verschillende, breedvoerige geschriften van den heer V.M. niet gevonden. Zoolang
niet een of meer oude, betrouwbare handschriften op deze plaats inderdaad Perroot
als den dichter van een Fransch gedicht over Renart noemen, blijf ik derhalve
A(e)rnout als den oorspronkelijken dichter van R. I A, omgewerkt en voortgezet door
Willem, en dus het dubbel auteurschap van R. I (A + B), handhaven.
En toch ben ik gaandeweg op meer dan één punt dichter bij V.M. komen te staan
en acht ik het m o g e l i j k dat wij het recht zouden behouden om in Willem den
voornaamsten, den eigenlijken dichter van Reinaert I, zooals wij dien nu bezitten
en bewonderen, te zien. Zooals ik, Tschr. LIII 152-67 en LIV 105 (vooral 123) - 26
o

breeder heb uiteengezet, dunkt mij thans - met het oog op 1 de onderzoekingen
o

en ontdekkingen van Pater Stracke over personen en plaatsen in den Reinaert; 2
de vermoedelijk nauwere betrekking (als bewerkingen van éénzelfde ouder, verloren
Fransch origineel?) tusschen den Mhd. Isingrînes Nôt (> RF.) en den Mnl. Reinaert
o

o

I A; 3 het acrostichon aan 't slot van A; 4 de verschillende ‘sloten’ van R. I in F, A,
o

en B; 5 Sievers' ‘schallanalytisch’ onderzoek van R. I - een veel langeren,
geleidelijken groei van ons (i n d e n t e g e n w o o r d i g e n vorm m.i. stellig
d e r t i e n d eeuwsch) gedicht uit een (thans verloren) oudere, misschien zelfs nog
wel t w a a l f d eeuwsche kern (een ‘*Ur-Reinaert’) niet onmogelijk. Men zou hier
dan te doen hebben niet alleen met eene eenvoudige, lichte omwerking en
voortzetting, door Willem, van Aernouts werk (als b.v. de Walewein en andere, Td.
256 genoemde, werken), maar veeleer met eene, evenzeer echt middeleeuwsche,
wijze van ontstaan, te vergelijken met de
L
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befaamde, vroeger zoo vaak onderstelde, ook door Voretzsch en door Bédier en
zijne volgelingen aanvaarde, later door Foulet geloochende, maar thans, als ik 't
wel heb, weer meer aanhang en geloof verkrijgende ‘remaniements’ der Oudfransche
‘chansons de geste’, of althans - om dichter bij honk te blijven - met (meer dan één)
elkaar opvolgende be- of omwerkingen (vernieuwingen, in taal, stijl en geest), als
van Isingrînes Nôt tot Reinhart Fuchs, of de verschillende hss. van het gedicht Van
den levene ons Heren, of wel met eene inlassching, als van het werk van
1)
Segher-den-God-gaf in Maerlant's Historie van Troyen . In zulk een proces (allicht
2)
aanmerkelijk langer en ingewikkelder dan waaraan men vroeger dacht ) kan dan in welk stadium ware niet zoo licht uit te maken - Willem zeker wel een groot aandeel
hebben gehad: h i j k a n de man geweest zijn, wien de meeste eer toekomt van
het herscheppen van een of meer oudere stukken tot het meesterwerk ook van
3)
eenheid en compositie, dat wij bewonderen en lief hebben ; zoodat wij hem toch
te recht als d e n dichter bij uitnemendheid zouden mogen beschouwen en vereeren,
ook al blijven, in taal, stijl en geest, nog steeds vele sporen en trekken van een
ouderen dichter, Aernout, herkenbaar.
Helaas baten ons echter al deze gissingen weinig of niets, zoolang wij van Willem
eigenlijk alleen dit m e e r dan van den g e h e e l onbekenden Aernout weten: dat
hij ‘van Madocke makede’; zoolang wij hem niet met een bepaalden, historischen
persoon kunnen vereenzelvigen, en ons moeten generen met

1)
2)

3)

Zie nu J.A.N. Knuttel, in De Gids 1938, I 92-102.
Zeker dan J.F. Willems, die, nu een eeuw geleden, den geheelen Reinaert II (I m e t h e t
v e r v o l g !) in de d e r t iende eeuw geschreven achtte en aan ‘Willem die Madoc maecte’
(z.i. = Willem Utenhove uit Aardenburg, den door Maerlant vermelden dichter van een
Dietschen ‘Bestiaris’), toeschreef, doch ‘het eerste boek’ (d.i. R. I), volgens hem oorspronkelijk
eindigende met vs. 3394 zijner editie (inderdaad juist het slot van het veel later gevonden hs.
F!) en het origineel der (1ste) Ofr. branche, ‘omtrent het jaer 1170’, of zelfs ‘omtrent het midden
dier eeuw’ stelde (zie zijne Inleiding XXVI-XLVI). Een merkwaardig mengsel van (sindsdien
soms weer opgerakelde) onjuist gebleken en enkele wellicht juiste gissingen: ‘cirkelgang’ of
spiraallijn? Verg. boven, blz. 186, noot 1.
Zie reeds Taal en Lett. XIV 496-8, Td. 227-8.
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gissingen als: dat hij wellicht een Praemonstreiter-(Norbertijner) monnik van de abdij
Drongen, uit de priorij Hulsterloo, of wel een Benedictijner-monnik van St.-Pieters
1)
te Gent geweest is , of zoolang wij, erger nog, in den blinde blijven omtasten naar
tal van in Vlaamsche oorkonden voorkomende ‘Willelmi’; zoolang Willem dus, evenals
Aernout, een bloote n a a m blijft.
En hiermede besluit ik deze onverkwikkelijke ‘polemische fragmenten’; die mij,
gelukkig, in de Inleiding mijner herziene critische editie zullen ontslaan van alle,
daar misplaatste, polemieken, mij zullen toelaten alleen mijne eigene meening over
2)
deze vraagstukken voor te dragen . In allen gevalle hoop ik voor de laatste maal
de lezers van dit tijdschrift met deze, nu wel ‘tot op den draad versleten’ vraagstukken
lastig te zijn gevallen!
Leiden, Januari 1938
J.W. MULLER

1)

Dit laatste, geopperd in Van Mierlo, Bekn. Gesch. d. Onl. en Mnl. letterk. 52, m.i. allicht minder
waarschijnlijk (tenzij men aan satire op de eigen orde mocht denken): zie Tschr. LIV 103-5,
2

2)

voorts a.w. 125-6, en reeds Td. 82.
Niet als ‘de laatste besluitselen der wetenschap’ (als V.M. 177, met bittere scherts, zegt),
maar als hetgeen mij, bij den tegenwoordigen stand der wetenschap, w a a r s c h i j n l i j k
dunkt.
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Naar aanleiding van Pée's studie over de verkleinuitgangen
Over onze verkleinuitgangen is tans uitvoerig gehandeld in ‘Dialectgeographie der
Nederlandsche Diminutiva door Dr. Willem Pée’. Na deze met grote toewijding
doorgezette studie zal, voor zover de onderzochte woorden betreft, niets van belang
meer toegevoegd kunnen worden aan de geografie der hedendaagse tongvallen;
ook wordt de waarde van het werk niet verminderd door 'n enkele onjuiste opgaaf,
die nu eenmaal niet te vermijden is. De vroegere en latere meningen over 't ontstaan
der suffixen vermeldt Pée uitvoerig; daardoor is het soms moeilik, al het nodige
gelijktijdig te overzien. Daar ik slechts geleidelik, en herhaaldelik beïnvloed door
anderen, tot m'n laatste opvatting ben gekomen, verbaas ik mij niet dat mij iets wordt
toegekend wat ik getoond heb niet meer aan te nemen; daarbij moet ik evenwel het
gerefereerde verjuisten. Ik lees op de grens van blz. 53 en 54, dat ik ‘ten slotte de
mogelijkheid van het ontstaan van -tje uit -kijn’ aanneem. Daarmee zijn m'n latere
stukken in tegenspraak; kortheidshalve kan men zien, Ts. 47, 143: ‘De vormen die
uit gemouilleerd -kîn ontstaan schijnen zetten in werklikheid -tkîn voort, ontstaan
door abstrahering uit woorden als straetkijn, hontkijn, en vooral epentheties maentkijn.
De overvloed van zulke stammen leidde tot die abstrahering, evenals in
Neder-Duitsland, en evenals in Frsl. tot -t(s)je (< -tia, -kia) voor -ke.’ En waar Pée
op blz. 42 zegt, dat ik bij -chien enz. onderstel: tenuis is spirans geworden via affricata
- daar vervolgt hij: ‘Die verklaring neemt De Vries aan voor k na t, minder voor k
vóór vocaal.’ Ik zeg, Ts. 47, 137: ‘Maar die lotgevallen zijn lichter aan te nemen voor
k na t
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dan voor k vóór vocaal’, daar acht ik ze nl., blijkens wat ik liet volgen, n i e t aan te
nemen.
Het materiaal en de beschouwingen van Pée geven mij geen aanleiding om van
mening te veranderen. Eerst zij in herinnering gebracht, dat het latere Friese -t(s)je
in 't ofri. is: m. -tia, -kia, f. -tie, -kie (met cons. i), maar oudtijds alleen na d en t; ook
na grondwoorden op n, maar tussen n en k (want tj ontstond uit tk; de oudste uitgang
was m. -ka, f. -ke) is invoeging van t aan te nemen. Dat is niet maar 'n onderstelling
om de uitgang te verklaren, maar is ook in andere woorden te bewijzen. Frâneker,
later Fraenker, is daardoor Fr(a)entsjer geworden (nk>ntk>ntj, later in 't grootste
deel van Frsl. ntš); de dorpsnaam Munnikezijl wordt in 't Fries gesproken (naar ndl.
schrijfwijs) Moentsjesiel en in 't Gronings Muntjeziel; de Munnikeweg in 't
Westerkwartier heet daar Muntjeweg; Munnikeholm, bekende Groninger straat, heet
in de omgeving der stad Muntjeholm; lut(ti)ke ‘kleine’ is èn in 't Noordoosten èn in
N.-Holl. lutje geworden, waarnaast door mij in Frsl. in 1427 lîtja was aangewezen
uit ouder ofri. lîteka > lîtka; Kortgene in Zeeland, dat ouderwetse spelling heeft,
wordt met tj gezegd en heette vroeger Kort(e)kene; ook 't ndd. kent deze overgang,
b.v. in potjer ‘pottebakker’ uit ouder pot(te)ker, in Antje uit *Antke uit An(ne)ke. Aan
zulke vroeger door mij besproken gevallen kon ik, Ts. 51, 10 vv., tj < tk in het
Noordfries toevoegen. Ook heb ik erop gewezen, dat eertijds Friese streken tans
nog -ke hebben waar geen oorzaak was voor -tje of -ie (die was er niet slechts na
dentaal, maar ook na gutt.; ook Pée zegt dit). Daar dus tj uit tk onweerspreeklik fri.,
ndd. en ndl. is, is het redelik, voor 't betreklik late -tjen uit te gaan van -tken. Zoals
ik reeds opmerkte waren er zeer veel substt. op d, t, n; uit verkleinwoorden hiervan,
vooral uit zulke als maan-t-ken, ontstond het gevoel dat -tken verkleinsuffix was.
Ook in dit vrb. ging natuurlik syncope vooraf; Mnl. Wb. heeft manekijn; pl. maenkens
z. Nl. Wb. IX 30. Waar de ongesyncopeerde vorm niet aan-
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gewezen is, blijft die toch aan te nemen in de woorden waarin -tken oorspronklik is
(niet pas aanwezig door de besproken analogie). Zo heeft Mnl. Wb., behalve vaenken
bij Kiliaen, slechts veenken uit Nijmegen; dit uit veneken, het eerste met ae door
aansluiting bij 't grondwoord; het Noordoosten heeft algemeen de vormen die op
ntk berusten; vandaar in de kroniek die 'n Groninger schreef in 1534, '5 of '6, in Bijdr.
en Meded. Hist. Gen. dl. 12, blz. 129, een vaentyen (vendel) ynwoeners. Veentkn̥
‘in 't veen werken’ in Westerwolde is in 't Westerkwartier veentjn̥; zulke verba op tjn̥
zijn talrijk en men maakt er naar believen.
Over holl. -tje, -je enz. uit -tjen is door Kern gehandeld, gelijk Pée refereert op
blz. 45; op ie wees Kern als jongere vorm. Jonger is ook Saksies -ie(n) voor -jen;
-ie is daar afkomstig uit de gen. sing. en uit de pl.; in Zwolle, Kampen, Groningen
heeft de onverbogen vorm nog -n. Evenzo in 't adv.; ik hoor b.v. hier in Gron.
zachchies, eem̥pies ‘zachtjes, eventjes’.
Terwijl tj uit tk ontwijfelbaar vaststaat, kon, gelijk Kern heeft opgemerkt, in Holland
uit -kîn slechts -ken of -kijn ontstaan. Evenzo in andere streken slechts -ken of -kien;
vergeefs zal men in de vereiste streken en tijden naar tje of dgl. uit kî zoeken. En
in 't ofri. bestond niet eens -kī̆n; wel -ka, -ke. Deminutiva op -in bestonden er wel,
b.v. wêselin weesje maar die behielden -n. Ik zou dus nu niet meer zeggen, dat in
Frsl. -kin tot -tsje werd. Er komt bij, dat k vóór ī̆ geassibileerd was: in plaats van de
t of k in -tia en dgl. zouden we bij herkomst uit -kîn spellingen moeten vinden met
sz, tz, tzi, zts, s en dgl., want daarmee poogde men de geassib. cons. weer te geven.
Daarop zou dan -in moeten volgen, of -en, zooals b.v. in (e)stritzen ‘gestreken’ uit
*gistrikin. Vgl. voor de spelling nog b.v. tetsia ‘tot zich trekken’, waarnaast in compp.
voorkomen bitetszie, untteztsa, bij mhd. nhd. zücken, wî(t)sing ‘wiking’. Terwijl de
fri. vormen dus met Pée's onderstelling strijden, doen de vormen op -n in Frsl. dat
niet met de mijne. Vooreerst kon de pl., die tot -en verzwakte en die
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in talrijke neutra gelijk was aan de sing. (deels vanouds, deels door latere apocope
zoals in bêken(e) ‘bakens’, niftlin(e) kleindochters), tevens sing. worden, nl. nadat
alle deminutiva door invloed van die op -in enz. neutra waren geworden (behalve
dan de persoonsnn., die intussen de appellativa konden volgen); hornka ‘hoekje’,
pl. hornken, leidde tot sing. hornken > -ntjen. Maar bij de persoonsnn. zal vooral
gewerkt hebben dat die in de zwakke decl. 'n gen. op -ens en 'n dat. op -en kenden,
die de appellativa niet hadden; genn. als Fetkiens, Itikens, datt. als Jellen, Hillen
konden dus gemaklik het gevoel geven, dat daarbij Fetkien, Itiken, Jellen, Hillen
nom. was (de zwakke dat. was overigens = de nom.). Die -n is dan ook niet beperkt
tot de deminutiefnamen, moet dus niet met -kîn in verband worden gebracht - wat,
gelijk bov. bleek, toch niet aangaat omdat oudtijds, behalve -ka, -ke (germ. erfdeel)
het daaruit na t ontstane -kia, -tia, -kie, -tie steeds zonder -n voorkwam.
Op blz. 50 zou r. 2 v.o. tot misverstand kunnen leiden; als van mij afkomstig staat
daar: ‘Niets bewijst dat -ti(n) [zo] niet reeds zeer vroeg in Bentheim bestond’. Ik
schreef: Rakers ‘gelooft niet, dat vóór de hervorming in 'n deel van 't graafschap
[Bentheim] -tīn gezegd werd - of -(t)jen, dat later (t)īn kon worden’. Anders dan hij
nam ik aan: -tken > -tjen > -tien (met ndl. ie-klank).
Het verschil tussen de inzichten van Pée en van mij hangt samen met de ongelijke
voorstelling die we van de oudere toestand hebben. Op blz. 20 spreekt Pée van
ohd. -ili met korte i, wat mhd. -(e)le wordt, maar overwegend overgaat in mhd. -elîn
met lange î. Het laatste zet toch eenvoudig het zeer gewone ohd. -ilîn voort. Evenwel,
daar niet ndl. suffixen met l het eigenlik onderwerp zijn, is het volgende van veel
meer belang.
Men vindt op blz. 57 v.: ‘Een van de gemakkelijkste middelen [om 'n ongewone
cons. verbinding te vermijden] was de epenthesis van een doffe ə, en hierdoor zijn
voorzeker sommige -eken, -ekin-vormen te verklaren.’ In overeenstemming
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hiermee is, blz. 72 v.: ‘Wij mogen in het -(ə)kə(n)-geb. voor boompje natuurlijk niet
zooveel -əkə(n)-vormen verwachten als voor bloempje, waar wij met een ouden
stam bloeme of blomme te doen hadden’; ə kan ‘geïnterpreteerd worden als
epenthetische ə dienend om de verbinding mk te vermijden, of als analogievorm
(cf. bloemeke en dgl.) die des te gemakkelijker ingang vond omdat dezelfde
verbinding er mee vermeden werd’. Vandaar geen boometje, boomechie, maar wel
vormen als bloemetje, bloemechie. En blz. 66 zegt: ‘In het Zuidndl. gedeelte is de
verbinding van -kən met den stam huis dus gebeurd, of wel rechtstreeks, of wel met
tusschenvoeging van ə waarbij de s intervocalisch tot z zou geworden zijn. De vorm
huizeke kan echter ook stammen uit de verbinding van -kə met den stam huize van
den cas. obl. Deze laatste manier is de waarschijnlijkste, omdat in het hier besproken
gebied de verbinding sk wel degelijk thuishoort en dus niet met speciale invoeging
van een tusschenvocaal moet vermeden worden.’ - Overal wordt hier de verklaring
beproefd van de ə die geen verklaring behoeft. -ekîn is het oudst in ons mnl.; het
zet ouder -ikîn voort. Evenmin als bij -ilîn deed daar de stam ter zake; b.v. os. was
bij skip skipikîn, bij skella scellikîn, gelijk bij Vocko Vockilîn. Men moet dus uitgaan
van hûsikîn, waaruit huzeke(n) of met syncope huuske(n) moest worden. In elke
streek bestond de mooglikheid dat voor -ke(n) het boven geneties besproken -tje(n)
werd gesubstitueerd; waar die mooglikheid tot werklikheid werd is 'n vraag van
dialektgeografie. Daar tj niet is = t + j, maar de aan Nederlanders bekende uitspraak
heeft, kon -(e)tje gemaklik overgaan in -(e)tšə; je werd in veel streken later, zoals
ook Kern heeft betoogd, ie. (In 't Fries wijst de spelling uit, dat tk eerst tj werd en
pas later tš). En tegen mijn aanvanklike mening heb ik hem toegestemd, dat ook
vormen als boeksie ‘boekje’, borrechie ‘bordje’ uit -tje te verklaren zijn; z. hierover
Kern in Ts. 48, 74.
Met Pée oordeel ik, dat de bestaande uitgangen, ‘juist door hun verscheidenheid
op een jonger omvormingsproces wijzen’.
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Maar niet op omvorming ‘uit ouder ə-(kə)’; dat zou wel gebleven wezen. Doch met
-tje(n) was 'n instabiele verbinding ontstaan, juist als in Frsl. met -tja enz.; ze leende
zich tot allerlei wijziging. Pée vermeldt -ətšə, -igə, -əgə, -əjə; bij Vercoullie (Onze
Volkstaal II 22) vindt men nog -egje, -egie, -ge, -gje, -gie, ie; bij De Bo -ige (na vocaal
ook -jge), te Kortrijk -ië i.p.v. ige; Fr. Vl. en Veurne-Ambacht na k, g en s: omtrent
sch. Vgl. hiermee Pée o.a. blz. 67: -eje en -etše, het eerste ook ‘rond Kortrijk’; is de
uitspraak daar na De Bo 'n weinig veranderd?
Wat bloemetje enz. betreft, zo valt het op dat juist dit woord -e- heeft; altans mij
zijn riemetje en dgl. onbekend. Ik zou bloemekijn houden voor ontstaan uit bloemkijn
naast blommekijn van 't ver verbreide blomme, dus uit vermenging van twee
regelmatige vormen. Maar dit bloemekijn en daaruit ontstaan bloemetje enz. was
geschikt om zich geografies uit te breiden, en wel door 'n oorzaak die besproken
moest worden bij klanksymboliek: het maakt 'n meer lieve (of zelfs lief kozende),
minder abrupte indruk dan bloemkijn, bloempje. In Z. Holl. altans wordt, naar ik
verneem, bloemetje inderdaad zo gevoeld. Gaarne zou men weten, waar misschien
't dem. -e- heeft zonder dat blom(me) er bestaat. In 't algemeen betreur ik, dat Pée
niet de grond- naast de verklw. heeft opgenomen.
De verdeling van -ke en -tje in Gron., ook na r, vindt men bij Ter Laan; of enkele
afwijkingen van zijn regel licht werpen op de oorsprong van 't suffix, kan met recht
betwijfeld worden. En zeker bij dochtertje op plaatsen die overigens na r -ke hebben;
immers invloed van 't oppositum zeuntje, en ook van de synn. wichtje, moagtje, ligt
voor de hand, en minstens zeuntje kon ook ver van Gron. invloed hebben. Ook de
s van meiske, meissien en dgl., en die van deurske (ndl. deerntje) en dgl. is niet
vreemd; in 't eerste is t, in het tweede n gesyncopeerd; inducerend was hier jongske
en dgl., ook reeds mnl. joncsijn. Want hoewel Mnl. Wb. i.v. jonge ntr. de pl. joncsine
betwijfelt, keert die er in 'n var. terug. En terwijl dit wdb.
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onder hoekijn 't vklw. hoecksijn zonder bezwaar erkent, zegt het bij hoecsijn ‘hoekje
(land)’, dat dit misschien te lezen is hoecskijn. Maar dat ksk werd vereenvoudigd
tot ks, is zeer natuurlik; vgl. mnl. conincsijn, havicsijn, datief clocsine.
Genoemd meissien werd verzwakt tot meisen, gelijk in andere vklww. mnl. -kijn,
ook reeds in 't mnl., -ken was geworden. Pée schijnt meisen (reeds mnl.) niet te
hebben gevonden. Nl. Wb. zegt: ‘dialectisch nog zeer gewoon, vooral in zuidelijke
gewesten (doch b.v. ook in N.-Holland en op Marken (zie Taalg. 1, 284; 4, 201).’ 't
Wdb. geeft dan oude en jonge vrbb., o.a. meisen uit Antw. Idiot. Kiliaen heeft ook
de

meydsen. - Van meisje zegt Nl. Wb.: sedert het eind der 16 of altans 't begin der
de
17 eeuw in gebruik gekomen naast meisken. Blijkbaar suffixsubstitutie. Omgekeerd
is, met substitutie van 't na s inheems suffix -ke, de vorm meiske ontstaan in de
kringen waaraan Pée meiske te danken heeft in Garnwerd, Bierum, Hogezand; de
‘fatsoenliker’ diftong van 't beschaafd meisje is hier opgenomen; Gronings is niet ei
(behalve in de Hollands beïnvloede NW hoek), maar aai. Evenzo zegt Ter Laan's
Gron. Wb. bij maaisie: ‘Uit het Holl.’; alleen in 't Westerkwartier kent het maaiske,
zodat dit wel uit het NW zal zijn opgedrongen, en vroeger 't hele woord wel aan
Gron. vreemd zal zijn geweest. - Hier haak ik aan, dat niet alleen Zuidhorn (Pée
89), maar ook Noordhorn de trits maaiske, moagtje, wichtje heeft; denklik komt die
wel verder voor. Voor de verbreiding van moag(t)je en 't verschil tussen dit en wichtje
verwijs ik naar 't Gron. Wb.
Uit blz. 68 is op te maken dat Stadgronings (h)oessien ‘huisje’ aan Pée onbekend
is gebleven. Licht kan hij -ie gehoord hebben; Groningen heeft nu ongeveer driemaal
zoveel inwoners als vóór 'n zestig jaar, en men hoort door de sterke intrek nu allerlei.
Maar de oude stadjers verkleinden met -ien, dat ook volstrekt niet verdwenen is; de
gen. en 't mv. hadden en hebben -ies, en ook 't adv.: geeft Gunnink voor Kampen
op stra·kies ‘zopas’, Gron. zegt strakkies. Van Gron. tot op de Oost-Veluwe is de
toestand ongeveer gelijk; z. Ts. 47, 139 v. In overeenstemming
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n

met wat Kern over ie in Holland heeft gezegd kan men wel aannemen: -jens > -je s
n

> ie s; maar gron. ies ‘es, ereis’ (ook in Kampen) doet meer aan de hand: -jens >
n

n

-iens, -ie s, ies; daarnaast ais, ěs, dus êns > ê s > ês > ais, tenzij misschien ê
v r o e g e r ai is geworden.
Maanje op blz. 77 eist geen grondvorm met aa; de Groninger aa is aangehouden
à, en dat juist Oldehove maan opgaf, is toeval; men kan elders zowel als daar
meermalen aan voor an horen. Maar ik begrijp er niets van, dat de phonologiese
verklaring de enig mooglike zou zijn voor mantje enz. tegenover boomke enz.
Immers, zoals ik betoogd heb is Ommelands -ke ofri. -ka, os. -ko; en tussen n en k
heb ik epenthesis van t bewezen, zodat mantke > mantje is aan te nemen. Maar
zeer verbreid is in de prov. Gr. maanje, evenals kaanje ‘kannetje’ enz. - te verklaren
uit opvatting van kantje, hontje en dgl. als kant-je enz. Waar blz. 76 voor Leens manj
n

opgeeft, behoeft volstrekt geen fout te worden aangenomen; mā jə, de gewone
n

uitspraak, is daar m.i. māi i met nasale diftong geworden. In het maandblad
Groningen, 1937, 70, kol. 2, is Maanj hondenaam.
Blz. 79: gron. vlaagtje bestaat ook. Zo ook Ter Laan 1036 voor 't Westerkwartier.
Waar op blz. 87 staat: ‘het Fri.-sprekend gedeelte van Friesl. met uitzondering
van Het Bilt’, daar moge ik in herinnering brengen dat Het Bilt 'n fri. gekleurd Hollands
spreekt. - Stad-Gron. is dochterdien.
P. 92 en 94. Wie in Gron. parel(tjes) of trommel(tje) zegt, die heeft het uit de
landstaal; gron. is peerl en trom. - Bij 95 is op te merken, dat buiten Westerwolde
en 't -ie(n)-gebied (Stad voogl̥dien) in Gron. vogeltje geldt (el voor l̥ is in 'n werk als
dit natuurlik onverschillig). - Bij 96: Laid ‘lied’ is in Gron. heel gewoon.
Bij 102. ‘Kindje’ is b.v. in de stad Gron. kindien. ‘Het meest verspreide woord in
Gron. is potje.’ Dat is wel zeer verspreid, maar heeft enger betekenis; het is = eng.
baby > ndl. bebi. De juiste bet. van 'n woord ontgaat 'n vreemdeling
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licht. Zo is door Pée kraal behandeld als gelijkbetekenend met parel, wat het lang
niet overal is. Voor 't laatste ken ik, evenals Ter Laan, alleen peerl. Kraaln̥ zijn
goedkoop; (ze kunnen wel van hout zijn) en ze zijn doorboord; peerl̥s levert de
pareloester.
Bij 104. Stillekes te Nieuw-Koudekerke in Fr. Vl. berust op 't adv. mnl. stillekijns,
later -kens; vóór s viel n weg, hetzij uit de jongere hetzij reeds uit de oudere vorm
(gelijk elders èn in zulke advv. èn in de gen. s. èn in de plur.). - Gron. stilletjes is
niet echt inheems, maar het Beschaafd is in stad en land machtig geworden. Als
Westerkwartiers ken ik stiltjes, als Stads stillechies.
Bizonder bevreemdde mij op blz. 68: Baflo glasje naast glaske, Bedum glaasje
naast glaske, Noordbroek alleen glaasje; op blz. 85: Baflo jongetje. 'n Overleden
kennis uit Noordbroek zei glaske. Ook achtte ik mij vrijwel zeker van de onjuistheid
der opgegeven Bafloër vormen, maar nu heb ik ernaar vernomen bij 'n daar wonende
kennis. Hij schrijft: ‘Jongetje en glasje worden niet gebruikt. Wel “jonkje”, doch alleen
in de uitdrukking “mien jonkje”, anders “vent” of “ventje”. In plaats van “glasje”
“glaske”.’ Men zal ook glaasje in Bedum wel mogen houden voor berekend op
vreemde bezoekers van herbergen of van kennissen, en glaske voor d e vorm.
Wegens al het opgemerkte is het mij onmooglik, mee te gaan met wat Pée als Besluit
o

geeft, blz. 105 vv. Sub 3 wordt zijn onderstelling - herkomst uit 'n k-suffix - zelfs
bijna zeker geacht, omdat -ken juist voorkomt aan de peripherie van ons taalgebied.
Dat ‘peripherie’ kan van 't zuidelik gebied nog wel gezegd worden, al zou de
Zuidwesthoek eerder peripheer mogen heten (en die heeft geen -ken). De
Zuidoosthoek noem ik zo niet, want die sluit aan bij tongvallen in Duitsland. Daarom
kan ik ook niet met Pée Twente 'n peripheer gebied vinden; het sluit aan bij het
Duitse -ken-gebied. En wat door dat periphere bewezen zou worden, oorsprong uit
'n k-suffix,
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behoeft m.i. geen bewijs meer. Het spreekt vanzelf dat we uitgaan van -kîn, later
verzwakt tot -ken, en dan in sommige streken bewaard, in de meeste veranderd op
niet raadselachtige wijs. Pée is van mening (z. blz. 107), dat de palatalizering
begonnen is in de woorden met dentaalauslaut. Dan zal toch wel de b e w e z e n
overgang van tk tot tj bij de verklaring dienst moeten doen. Deze gemakliker uitspraak
kon in verschillende streken opkomen; ze behoefde niet van streek tot streek te
trekken. Ze k o n dat natuurlik wel, maar voor elk geval dat men door zulk 'n expansie
zou willen verklaren is bewijsvoering nodig.
Ik kan dus niet vinden dat de oorsprong der dem.suffixen zo onzeker was als Pée
zich voorstelde. Bizonderheden konden in 't licht gesteld worden, maar de
‘persoonlijke theorie’ waarvan blz. 15 gewaagt kan kwalik als winst worden
beschouwd. En bizonderheden zijn ongetwijfeld ook nu nog te vinden, b.v. wat
betreft i uit jə. Men zie b.v. Sipma, Phonology & Grammar of Modern West Frisian,
§ 176: ‘the diminutive ending (t)sjə or (t)sῐə, which is also pronounced (t)si’, nl. in
de ene tongval zo, in de andere zus. We zien hier de overgangsvorm ῐə vóór ons.
Dit verschijnsel beperkt zich niet tot de deminutiva; z. § 175: ‘In some places the
verbal ending jə (or ῐə) is pronounced i.’ Het is dus evenals tk > tj van zuiver
phonetiese aard.
Groningen
W. DE VRIES
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Mnl. Ghiemant
Er zijn enige woorden in het Nederlands, waarvan men aanneemt dat zij een g
hebben die vóor palatale klinker uit j is ontstaan aan het begin van de
geaccentueerde syllabe. Oudere auteurs, als Van Helten Mnl. Sprkk. 157 vlg., Te
2

Winkel Gesch. d. niederl. Spr. 840, hebben dezelfde overgang j > g ook in
niet-geaccentueerde positie aangenomen of vermoed, maar de vermeende
voorbeelden hiervan kunnen alle anders en beter worden verklaard. Zodat als
communis opinio tegenwoordig wel gelden kan de formulering van Schönfeld Hist.
3

Gr. 96, die de overgang beperkt tot de positie vóor geaccentueerde palatale klinker.
Dr. K. Heeroma, die meermalen eerwaardige communes opiniones zonder
schroom aantast, heeft nu Hand. Kon. Comm. v. Top. & Dial. XI (1937) verklaard
dat hij aan deze overgang niet gelooft. Deze ongeloofsbelijdenis staat in een
‘naschrift’ bij een kort opstel van mijn hand, waarin ik bezwaar maakte tegen
Heeroma's verklaring, in zijn bekende ‘uier’-studie Hand. Kon. Comm. X (1936), van
sommige woorden voor ‘uier’ op nederlands taalgebied, nl. vooral gier en geer.
Heeroma wil hierin nl. vormen zien, die met het prefix ge- zijn gevormd. Ik meende
dat deze verklaring nodeloos en onwaarschijnlijk scheiding maakte tussen overigens
overeenstemmende uierbenamingen mèt en zonder dat ge-, terwijl alle vormen zich
gemakkelijk lieten verenigen, wanneer men de g van geer, gier uit j liet ontstaan
zijn. Voor de biezonderheden van het betoog, vooral wat gier betreft, verwijzende
naar Hand. XI, 327 vlgg., breng ik hier alleen in herinnering een formeel bezwaar
tegen het g-prefix: in de betrokken streken zou zulk een ge-formatie geleid hebben
tot een tegenwoordig *giere, *gere, niet gier, geer. Dit bezwaar weegt nl. ook voor
Dr. Heeroma in zijn naschrift, en hij heft het niet op.
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Hij bekent trouwens t.a.p. bldz. 335, dat juist zijn ongeloof aan de g < j hem ertoe
heeft gebracht het prefix aan te nemen, omdat ‘er niet veel anders opzit’. Deze
bekentenis is van belang ook voor de beschouwingen, die Heeroma over jij en jou
heeft gepubliceerd in dit Tijdschrift, LVI, 249 vlgg. Menig lezer van dat opstel zal
zich bij het volgen van H.'s stoutmoedige expansionistische toeren hebben
afgevraagd, hoe de auteur ertoe kwam om gij en jij als verschillende formaties te
beschouwen. Misschien is hij onder de bekoring geraakt van de aardige verklaring
voor enclitische vormen als hebdi e.d. Maar sedert het voormelde naschrift mogen
wij aannemen, dat de voornaamste aanleiding tot zijn vernuftige uiteenzettingen is
geweest des auteurs loochening van j > g. Hij kon niet aan identiteit van gij en jij
geloven en forceerde daarom - ‘er zat niet veel anders op’ - weer een g-prefix.
Zuiver fonetisch is er niet veel tegen te zeggen: gi (zo kan het suffix ten tijde en
ter plaatse van de veronderstelde prefigering geluid hebben) + i kon gî opleveren.
Semantisch tracht Dr. H. een collectiverend g-prefix aannemelijk te maken door de
vergelijking (bldz. 255) met ie-luu, ie-saam e.d. Een zwak punt in die vergelijking is,
dat de behoefte aan ‘collectieve lading’ van i zich alleen voordeed in de s u b j e c t s en niet in de o b j e c t s vorm. Bij een ieluu verwacht men stilzwijgend een oeluu,
en een gijlieden zonder ulieden zou vreemd zijn. En om bij het ge-prefix te blijven:
het Oudengels, dat er een ruim gebruik van maakt bij de vorming van indefinita,
voorziet er zowel objects- als subjectsvorm mee.
Wat H.'s reconstructie van vroegere toestanden uit zijn moderne kaartjes aangaat:
men behoeft nog niet kortzichtig te zijn om tegenover zijn zeer verre terugblikken
gereserveerd te blijven. Hier in het biezonder past reserve, nu het vermoeden
gewettigd is, dat zijn vooropgestelde mening inzake j > g grote invloed heeft gehad
op de instelling van zijn telescoop.
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Wat kan het bezwaar zijn tegen die overgang j > g? Doet hij zich niet ‘klankwettig’
genoeg voor, d.w.z. zijn de gevallen te sporadisch? Het moge waar zijn dat het
moeilijk is om de grenzen waarbinnen de overgang heeft plaats gehad, nauwkeurig
te trekken. Maar wie in een woordenboek de letter j opslaat en de oude woorden
met j vóor vanouds palatale vokaal (d.i. i en e) nagaat, ziet terstond dat er niet veel
zijn of zij hebben ergens wel een vorm met g naast zich. Verder zijn er enkele
g-vormen waarnaast de j in het geheel niet meer voorkomt. M.a.w. het ziet er vrijwel
naar uit alsof de verandering met zekere regelmaat heeft plaatsgehad.
Wat er aan de regelmaat en aan de scherpte van geografische begrenzing
ontbreekt, kunnen wij behoorlijk verantwoorden wanneer we de fonetische condities
nagaan. Zonder twijfel zullen wij de overgang moeten zien als een proces van
1)
2)
dissimilatie, of wil men met Meillet en Grammont : differentiatie, tussen j en de
articulatorisch nauw verwante i en e. Het proces is begrijpelijk in een periode dat
de j nog spirantisch was en niet, zoals later, halfvokalisch. Verder moeten we ons
voorstellen dat de oude spirant g vóor palatale vokalen palataal werd gesproken.
Zo had men dus twee klanken die niet ver uiteenlagen en eerst later door de
velarisering van de g en de ‘vokalisering’ van de j goed werden onderscheiden.
Spirantisch karakter van de j blijkt overtuigend uit oudsaksische alliteraties van j
met zelfs velaire g, b.v. goeds met iungron (Hel. 1535) en iâro (5405). Geringe
afstand tussen g en j vóor palatale vokaal blijkt uit de schrijfwijze van het Os., dat
de klank j vaak door g voorstelt vóor e en i, door gi vóor velaire vokalen.
Latijns-romaanse schrijftraditie kan tot dit gebruik hebben bijgedragen (Muller
Tijdschr. XLV, 94 vlgg.), maar werd blijkbaar te gemakkelijker aanvaard doordat zij
met de fonetische eigenaardigheden van de aangeduide klank overeenstemde.
In zulk een stadium, waarin de palatale g en de spirantische

1)
2)

M S L. XII, 14 vlgg.
Traité de phonétique (Parijs, 1933), 229 vlgg.
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j niet veel anders waren dan - om het modern uit te drukken - fonetische varianten
1)
van hetzelfde foneem , kon het streven naar duidelijkheid, naar differentiatie, vóor
palatale vokaal de g'-variant van j doen ontstaan, die dan later tot velaire g leidde.
Anderzijds is bij zulk een verhouding tussen g' en j te begrijpen dat bij de latere
splitsing tussen beide een g'egan werd niet tot gegen maar tot jegen, doordat om
dissimilatorische reden de labiele schaal doorsloeg naar de j-variant. Ook jonnen
naast gonnen zal op een of andere manier hiermee samenhangen, maar dit geval
blijft wat vreemd.
Op algemeen-fonetische gronden is dus tegen een overgang van j in g vóor palatale
klinker weinig in te brengen. Ook laat het zich gemakkelijk verstaan, dat de
behandeling van deze twee vroeger zeer dicht bijeenliggende klanken naar plaats
en geval wel eens wat uiteenliep.
Laat ons nu nagaan hoe het staat met de verklaring van de betrokken vormen
als ge-composita. Dat deze verklaring voor Heeroma de enige uitweg is, blijkt wel
uit zijn, enigszins weifelende, uitlating Hand. XI, 335: ‘De andere gevallen van j > g
laten zich wellicht ook op deze wijze behandelen’. Namelijk op de wijze van mnl.
1

ghien, dat H. Tijdschr. LVI, 252 uit *gi-jehan afleidt.
Bij een accentuering *gi-jéhan ware toch wel mnl. *ghe-jien te wachten. Ook zou
men, wanneer ghien al een ge-compositum was, in beghien en verghien, die sedert
de vroegste overlevering voorkomen, dubbele samenstellingen moeten zien. Niet
onmogelijk, maar toch ook niet waarschijnlijk met het oog op de nauwkeurige mhd.
tegenhangers bejëhen en verjëhen, verjên, waarin niemand aan een ge-prefix denkt.
Een kennelijk ge-compositum is het mnd. (zeldzaam) ge-jên, dat aan mnl. *ghe-jien
volkomen beantwoordt.
In dezelfde woordfamilie behoort mnl. ghicht(e) ‘bekentenis’

1)

De twee zijn volkomen éen geworden in het O u d e n g e l s , dat echter bij de bespreking van
latere continentaalgermaanse feiten beter buiten beschouwing blijft.
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met het ww. ghichten ‘verklaren’ en het bnw. ghichtich ‘een verklaring afleggende;
in confesso; erkend’, dat nog voorkomt (zie Ndl. Wdb. s.v. j i c h t i g II). Voorts naar
de aannemelijke etymologie van Lessiak ook jicht ‘arthritis’ (zie Franck-Van Wijk,
Supplement i.v.), waarbij ook een adj. jichtig. Al deze woorden komen in verschillende
streken en tijden met g naast j voor. Deze bontheid laat zich heel wat natuurlijker
en eenvoudiger verklaren uit de wisseling g' en j als boven besproken dan uit een
wisseling van niet en wel met ge- samengestelde vormen.
Er is verder de woordfamilie van gene, ginds, ginder. Vroegere j- staat boven
twijfel. En een g-prefix is hier moeilijk waarschijnlijk te maken.
Bij gist zou men met wat goede wil aan een prefix kunnen denken wegens de
betekenis, maar eenvoudiger en meer voor de hand liggend is ook hier g < j.
Verder verdient vermelding mnl. geden ‘wieden’, dat ook stellig oude j heeft: ohd.
jëtan, waarnaast (wellicht nog slechts als grafische variant) gëtan, nhd. gäten en
jäten. Ook de g van os. gëdan ‘id.’ stelt de klank j voor. Tegen de verklaring van de
mnl. vorm als ge-compositum geldt hetzelfde bezwaar als bij ghien: zulk een
compositum zou wel *ghe-jeden hebben geluid.
De meeste van deze woorden zijn, eveneens met g, op mnd. gebied aan te wijzen.
Om niet te veel in biezonderheden te verlopen, heb ik geen mnd. woorden genoemd,
maar verwijs alsnog naar de mededelingen bij Lasch Mnd. Gr. § 341 vlgg. en Sarauw
Ndd. Forsch. I, 348 vlgg., waar men zien kan hoe eenvoudig en vlot zich de feiten
laten verklaren met een overgang j > g vóor palatale klinker.
Laat een enkel van de hier genoemde voorbeelden desnoods in Heeroma's geest
op te vatten zijn als ge-compositum: ze allemaal als zodanig te beoordelen gaat
toch wel heel moeilijk. Niet alleen omdat de woorden weinig aanleiding geven om
aan een ge-prefix te denken, maar ook omdat zulke ‘verholen’
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ge-prefixen in onze taal uiterst zeldzaam zijn. Deze laatste overweging is van gewicht.
Wanneer de neiging tot voorvoeging van ge- aan woorden van allerlei soort in
vroeger tijd werkelijk zo sterk was geweest als Dr. H. wil aannemen, zou men veel
meer van die ‘verholen’ ge-samenstellingen moeten ontmoeten, b.v. wanneer het
2
grondwoord met een klinker of h begint. Wie bij Franck Mnl. Gr. § 21, 4 of bij Van
Helten Mnl. Sprkk. § 84 de voorbeelden daarvan naziet, bemerkt dat het er niet veel
zijn. En steeds, zelfs bij het bekende en veel voorkomende gonnen, vinden wij het
volle ge- ook nog geschreven. Een volkomen ‘verholen’ ge- is mij niet bekend.
Als dan niet verscheiden van die ‘verholen’ ge-composita totnogtoe verholen zijn
gebleven, zouden wij, om Heeroma's verklaring te aanvaarden, moeten aannemen
dat het prefix ge- een zeer opmerkelijke voorkeur heeft gehad voor woorden met j
aan het begin. Zulk een voorkeur zou volkomen onverklaarbaar zijn.
Wij zullen daarom aan j > g moeten vasthouden.
Na dit eerherstel van een gevestigde traditie ga ik over tot een woord dat bij de
eerste aanblik juist een voorbeeld zou kunnen schijnen van een verholen
ge-samenstelling, nl. het mnl. (vooral oostmnl.) ghiemant = ‘iemand’, maar
merkwaardig genoeg meestal met de ontkenning = ‘niemand’. Zelfs zonder
ontkenning komt de bet. ‘niemand’ voor.
Dit woord is Tijdschr. V, 197 vlg. niet bevredigend verklaard. De omweg, waarlangs
Van Helten ald. tot ghiemant komt, kan worden afgesneden, wanneer men ‘een
ontwikkeling van den tweeklank ie tot je’ niet met Van Helten t.a.p. 198 naar ‘het
rijk der onbestaanbaarheden’ verwijst. Van zulk een ‘accentverspringing’ toch hebben
wij onmiskenbare voorbeelden. Behalve in het Hand. XI, 328 besproken os. geder
‘uier’ zien wij in het Mnd. het resultaat ervan in verschillende samenstellingen met
os. io, voornaamwoorden en bijwoorden, als gênich ‘een of ander’, gimmer ‘altijd’,
gemâls
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‘steeds’, en ook in gemen(t) ‘iemand’ naast ieman(t), êmant enz.
Het mnl. ghiemant nu zal eveneens uit deze accentverspringing zijn te verklaren:
*ίeman heeft eerst geleid tot jéman, en met de boven besproken overgang j > g
kwam hieruit voort mnd. gēmen(t) en mnl. ghēmen(t), ghēman(t), waarvan in het
Mnl. Wdb. s.v. g i e m a n t verscheiden voorbeelden staan. Van ghēman(t) tot
ghieman(t) komen wij dan op ongeveer dezelfde wijze als van geer ‘uier’ tot gier
‘id.’ vgl. Hand. XI, 330. Alleen behoeven wij hier niet, zoals bij gier, met een slechts
zwak vertegenwoordigde vorm te werken: het zeer gewone, normaal-mnl. ieman(t)
staat ons ten dienste. Ghieman(t) is gemakkelijk te begrijpen als kruisingsproduct
van ghēman(t) en ieman(t).
Hierbij is dan aangenomen, dat ghiemant aanvankelijk alleen ‘iemand’ heeft
betekend. Maar het Mnl. Wdb. zegt uitdrukkelijk, dat ontwijfelachtige voorbeelden
1)
van deze betekenis in de mnl. teksten ‘niet zeer talrijk’ zijn. Toch zijn er enkele, en
deze zijn voldoende om aannemelijk te maken dat deze bet. de oude is. Het
Middelnederduits kent ook de vorm met g- voor ‘iemand’, maar nergens blijkt dat
deze ook maar enigszins in bet. van de andere vormen verschilt.
Het zal wel zo zijn als Verdam Mnl. Wdb. s.v. vermoedt: het formeel afwijkende
ghēman(t), ghieman(t) raakte ook semantisch uit het spoor en werd als geen man,
gien man opgevat. En juist door die ontsporing heeft het zich tegenover de
overweldigende meerderheid van iemant nog enige tijd kunnen handhaven.
C.B. VAN HAERINGEN

D e n H a a g , September 1937

1)

Er staat ‘niet zeker talrijk’; wij zullen dit ‘zeker’ wel als drukfout voor ‘zeer’ mogen beschouwen.
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Diplomatiek in den Reinaert
Cantecleer staat voor den rechterstoel van koning Nobel en klaagt, hoe Reinaert,
om hem te verlokken, met zijn kinderen het veilig-ommuurde hoenderpark te verlaten,
zich heeft voorgedaan als een vrome kluizenaar, die slechts voor het heil van zijn
ziel leeft. Bovendien heeft hij hem een haast niet te gelooven schoone toekomst
voorgespiegeld, waarin alle dieren in een door den koning afgekondigden vrede
zullen leven. Schriftelijk bewijs heeft hij daarvan medegebracht:
Ende brochte mi eenen brief
te lesene, heere coninc,
1)
daer u seghel ane hinc .

In deze woorden ligt een verontschuldiging tegen het mogelijke verwijt, dat het toch
wel heel dom van Cantecleer is aan het fantastische verhaal van den vos geloof te
slaan. Immers een koningsoorkonde bezat voor het gerecht bijzondere bewijskracht:
haar inhoud mocht niet betwijfeld worden. Blijkbaar wil Cantecleer te verstaan geven,
dat, nu Reinaert met een dergelijk bewijsstuk kwam, hij verplicht was, daaraan
onbepaald geloof te hechten.
Geheel gelijk heeft hij daarin niet. De lex Ripuaria bepaalde omtrent het wraken
van een koningsoorkonde: quod si testamentum regio absque contrario testamento
2)
falso clamaverit, non aliunde quam de vita componat . De echtheid van een
koningsoorkonde kon dus slechts bestreden worden, als men een andere ertegenover
stelde, terwijl het slot van het artikel wel wil zeggen, dat wie daartegen zondigt, des
doods schuldig is, doch zijn leven kan koopen met zijn weergeld. Dit komt over-

1)
2)

Van den Vos Reinaerde, critisch uitgegeven door J.W. Muller (1914) 13, vs. 352-354.
Die Gesetze des Karolingerreiches, herausgegeben von K.A. Eckhardt I (1934) 182, § 60, 6.
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een met wat de oudere lex Salica voorschrijft: dat wie ‘contra ordinationem regis
1)
testare praesumpserit’, in een boete van tweehonderd solidi vervalt , wat juist het
weergeld van een vrijen Frank is. Het was dus wel geoorloofd de echtheid van een
koningsoorkonde te wraken, maar het twistpunt mocht alleen de vraag zijn, of het
stuk al dan niet een echte koningsoorkonde was. Den inhoud van een éénmaal als
echt erkend diploom te betwijfelen, was niet geoorloofd. De strenge straf, die hem
bedreigde, die de echtheid van een koningsoorkonde in twijfel trok zonder zijn
opvatting door bewijzen te kunnen staven, moet inderdaad aanvallen op
koningsoorkonden zeer zeldzaam gemaakt hebben, ja althans bij het groote publiek
de meening hebben doen postvatten, dat op naam van den koning uitgevaardigde
2)
‘seghele ende brief’ onaantastbaar waren . In dien waan verkeert kennelijk ook
Cantecleer, die zijn domheid zoekt te verschuilen achter een, verkeerd begrepen,
juridisch argument. Daardoor verraadt hij zijn domheid slechts te duidelijker: een
fijn-humoristisch trekje, waarmede de druk-doende haan als een schreeuwerige
half-ontwikkelde geteekend wordt.
3)
Doch de ‘kranige rechtskenner’ , die de Reinaert-dichter was, zal daarnaast ook
wel de bevoorrechte positie, die de koningsoorkonde in het procesrecht innam,
hebben willen bespotten. De zware straf, die stond op het onbewezen betwisten
van de echtheid van een koningsoorkonde, moet gewerkt hebben als een premie
op het vervaardigen van valsche diplomen. Dit bedenkelijke gevolg van een in
oorsprong billijke bepaling is het scherpe oog van den rechtskundigen dichter zeker
niet ontgaan. Al zegt hij het niet met zooveel woorden, het ligt geheel in de lijn
stilzwijgend aan te nemen, dat Reinaert een

1)
2)
3)

Die Gesetze des Merowingerreiches, herausgegeben von K.A. Eckhardt (1935) 22, § 14, 4.
H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre I (1912) 643 vgg.
F. Buitenrust Hettema, Van den Vos Reynaerde. Inleiding, Aanteekeningen, Glossarium
(1909) LXXXVII.
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valsche oorkonde produceert om zijn verhaal te bevestigen. En Cantecleer, met zijn
geleerdheidsvertoon, vliegt erin.
Het is ook geen toeval, dat hij zoo den nadruk legt op de aanwezigheid van het
zegel. Meer en meer was het zegel het eenige bekrachtigingsmiddel van een
1)
oorkonde geworden . De zeer zeldzame critiek, die in de Middeleeuwen tegen de
echtheid van een oorkonde werd ingebracht, richtte zich dan ook vrijwel uitsluitend
2)
tegen het zegel . Nu is het opmerkelijk, dat, terwijl de meeste latere bewerkingen
en vertalingen van den Reinaert - Reinaert II, Reinke de Vos, de Plantijnsche
Reinaert de Vos - van het zegel spreken, de door Balduinus gedichte vertaling
Reynardus Vulpes de oorkonde op een andere wijze bekrachtigd laat zijn: Protulit
3)
et cartam, signatam nomine regis . Deze zelfstandigheid van Balduinus vindt zijn
grond in den werkelijken toestand. De eigenhandige onderteekening van oorkonden
door den koning werd zeldzamer, naarmate het gebruik om de oorkonde door een
zegel te bekrachtigen algemeener werd. Hoewel in Frankrijk het zegel in de dertiende
eeuw de volledige overwinning op de onderteekening behaald heeft, bleef toch, tot
in het begin der veertiende eeuw, het gebruik bestaan om zeer plechtige
4)
koningsoorkonden ook door het monogram des konings te bekrachtigen . Balduinus
is daarvan blijkbaar op de hoogte geweest en heeft door het aanbrengen van dit
détail willen doen uitkomen, dat Reinaert's spurium voor een bijzonder plechtig
diploom beoogde door te gaan.
Breda
D.TH. ENKLAAR

1)

2)
3)
4)

Sinds de regeering van Lodewijk VII (1137-1180) gebruikte de kanselarij der Fransche koningen
alleen nog aanhangende en geen opgedrukte zegels meer; A. Giry, Manuel de Diplomatique
(1894) 640.
Bresslau, a.w. I 690, 692.
Reynardus Vulpes, poëma .... a Balduino .... translatum, recudi curavit M.F.A.G. Campbell
(1852) 6, vs. 159.
Giry, a.w., 600, 602.
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Een bron der geschriften van Vondel en Hooft over Hendrik IV
1)

In zijn voordracht ‘De oudste gedichten van Vondel’ merkt J. te Winkel naar
aanleiding van ‘Wtvaert- en Treurdicht van Henricus de Groote, Koningh van
Vranckryck en Navarre’ op, dat Vondel den moord zóó aanschouwelijk en zóó
nauwkeurig tot in de kleinste bizonderheden beschreef, ‘dat hij wel een schriftelijk
verhaal er van onder de oogen moet gehad hebben.’ Intusschen sluit hij het
vermoeden niet uit, ‘dat Vondel's treurzang wel een vertaling van een Fransch
gedicht zou kunnen zijn.’
Mijn vondst van het schriftelijk verhaal, waarop Te Winkel doelt, maakt het
onwaarschijnlijk, dat Vondel's gedicht eene vertaling is.
De volledige titel luidt: H i s t o i r e d e l a m o r t d é p l o r a b l e d e H e n r y
IIII R o y d e F r a n c e e t d e N a v a r r e . E n s e m b l e u n p o è m e , u n
panégyrique & un discours funèbre, dressé à sa mémoire
i m m o r t e l l e . Paris, M.D.C. XI. fol.
De schrijver is P i e r r e M a t t h i e u , conseiller du Roy & historiographe de France.
Het gedicht - men zou het tegendeel verwachten! - heeft stellig niet het meest de
aandacht van Vondel gehad, al heeft hij er wellicht den alexandrijn aan ontleend.
Het bestaat uit 106 strophen van zes regels.
Bij het aanhalen van citaten duid ik het uitvoerige prozaverhaal, waarin o.a. de
kroning van de Koningin en de moord beschreven worden, aan met H, het gedicht
met T, de panégyrique met P en den discours funèbre met D.

1)

Verslagen en mededeelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling
Letterkunde. Vierde reeks. Elfde deel. Derde stuk. Amsterdam 1912, blz. 308-357.
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Wel-aan mijn Zang-Goddin, 't is tijd dat
wij aanvangen
Te stellen op 't Tooneel, al zijn wij plomp
en grof,
Het droevigh Treurspel van 't
Parisiaansche Hof.

Mais il n'est pas raisonnable de remettre
à un autre temps les devoirs que l'on a
rendu à la grandeur de sa mémoire, à
l'honneur de sa sepulture, & à la
vengeance de sa mort. (H)

Zijn hooge Majesteit, de Christelijkste
le Coronnement de la Royne, seule
Koningh
action qui manquoit aux prosperitez de
Sich nu gesegent vont, en Vranckrijck in la Paix & aux souhaits de la France. (H)
't gemeen
Riep, tot versekeringh van dees
Monarche, alleen
Ontbreeckt ons Koningin de
Koninghlijcke krooningh.

Maar wie in al 't gedrang soo heerlijcken
van verre
Doch boven al uytmunt? o 't is de
Koningin!

On vit la Majesté de la Maison de France
Ce n'estoit que Grandeur & que
Magnificence, Mais Marie en estoit le
premier ornement. (T)

d' een spoeyt zich vlugh en rat,
om 't Capitolium van dees beroemde
stadt:
En d'ander om Loys den Dolphijn te
bewaren.

De Liancour sortit incontinent du carosse
se rendit à la Maison de ville pour mettre
ordre à ce qui estoit de sa charge.
D'autres allerent pour adviser à la
seureté de Monsieur le Dauphin. (H)

Dus ondertusschen raackt de Koningh
in de Louvre.

Après que le carosse fut destourné le
Roy fut porté au Louvre. (H)

aldus de Peleaan,
Met Caesar de Romeyn dy lange is
voorgegaan.

L'impitoyable loy du destin veut qu'il
meure,
De la mort que Cesar estima la meilleure,
Mort qui ne sêt la mort. (T)
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Jaar-maanden seventhien, en elf olym
piaden
Afgonstigh heeft de tijd u dagen
afgemaayt.

Mort qui ne luy donna le temps d'estre
malade,
ne luy laisse achever la sixiesme
Decade,
Par le retranchement de trois ans & sept
mois. (T)

De Phoenix beelt dit af, die eijnde-lijcken que la nature ne se lasse point, que le
spijst
Phenix renait de ses cendres. (D)
't Vuyr met zijn sterflijckheyd, waar uyt
de Jonge rijst:
So siet men weer verweckt den Dolphijn On void renaitre ce Phenix de ses
uyt u asschen.
cendres. (D)
Er is geen sprake van vertaling zooals men bij vergelijking van de teksten ziet,
maar wel heeft Vondel in het boek alle inlichtingen gevonden, die hij behoefde om
zeer aanschouwelijk te zijn.
Hij heeft de breedsprakigheid van zijn bron vermeden; de bezieling van den
schrijver echter voor zijn onderwerp heeft zich aan hem meegedeeld. Al heeft hij
niet vluchtig gelezen, toch heeft hij den tekst niet steeds goed begrepen, dunkt me.
Rest me nog te wijzen op de tot nog toe algemeen als juist aanvaarde dateering
van het gedicht. Het zal niet vóór 1611 geschreven zijn.
Aan dezelfde bron ontleende H o o f t een gedeelte van zijn eerste geschiedwerk
H e n d r i k d e G r o o t e . Z i j n l e v e n e n b e d r i j f . Het is vooral het gedeelte
H, dat hem heel wat bladzijden voor zijn biographie heeft geleverd, terwijl hem de
verdienste niet ontzegd kan worden, dat hij noodelooze uitweidingen onvertaald
heeft gelaten. Zijn vertalingen zelf zijn zoo nauwkeurig mogelijk. Voor ieder woord
bijna zoekt hij een passend aequivalent, terwijl hij de vertaalde stukken en stukjes
naar behoefte voor den gang van zijn verhaal met veel zorg rangschikt.
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Ten bewijze laat ik een bloemlezing uit de door mij vergeleken teksten volgen.
De eerste zin, dien hij aan het werk van Matthieu ontleende en die betrekking
heeft op de jeugd van Hendrik IV, is te vinden in P.
P. blz. 4

Hooft blz. 3

La diversité de la religion, troublant la
plus heureuse & profonde Paix qu'eut
jamais eu la France, il fut conduit au bois
de Viesaine pour y estre nourry avec les
enfans de France ou plus tost pour etre
côme un gage precieux de l'ancienne
fidélité de la Maison de Bourbon.

Maar overmits de beroerten om 't geloof
gerezen, braght men hem ten bos van
Viçenne, om opgevoedt te worden
nevens de kinderen van Vrankrijk: oft om
eenen gijzelaer aan hem te hebben, tot
verzekeringe van de genegenheden
1)
zijner ouderen.

Voor zoover ik heb kunnen nagaan, putte hij de eerst volgende 157 bladzijden
uit andere geschriften. Waar hij aan den rand der bladzijde aanteekent ‘'s Konings
toerusten om de zaaken van Gulik, verwekt veel oordeelens’ keert hij naar Matthieu's
werk terug en vertaalt dan schikkend en passend een groot gedeelte van H.
H. blz. 4-5

Hooft blz. 160-61

Le zele indiscret & bouillant de plusieurs
mettoit les esprits en ces apprehensions
panicques. Il dict à quelqu'un les mauvais
offices que ses ennemis luy faisoient
pour descrier la pureté

Haar verdroot zeer der
onbescheidenheidt en de hevigheden
van zommige heetharssens en de
oplóópende geesten, die, door list haarer
vijanden opgeruit, dit bedenken strooiden
en

1)

Voor Hooft's tekst koos ik de editie van 1704 door David van Hoogstraten. Hooft, P.C.,
Mengelwerken. Amsterdam, 1704, fol.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

217

de ses pensées envers la Religion, &
desbaucher la fidelité de ses subjects de
son service. Ayant continué de grandes
paroles sur ce subject qui seroient autant
de perles en son Histoire, s'il n'avoit
deffendu de les publier, il finist en ces
mots, La première chose dont j'ay parlé
a esté pour la seureté de la Religion
Catholique au pays de Cleves, ie ne
permettray jamais qu'elle se plaigne ny
de mes armes ny de mes intentions. Je
disois l'autre jour à M. de Sully que si
tous les Princes d'Allemagne estoient
d'accord de faire Empereur un
Protestant, ie l'empescherois.

uitmaten, om haare onderdaanen
wederwilligh te maaken, ende te
verleiden van haaren dienst. Ende viel
zij, hierover, uit, tegens zeekeren
perzoon, onder verbodt van naazeggen,
ende sprak tot besluit: Mijn eerste zorgh
is geweest het Katholijke gelóóf te
verzekeren in 't landt te Kleef: ende zal
nemmermeer gedóógen, dat het te
klagen heb', over't wit mijner wapenen:
ende zeide ik, een dezer daagen, den
Hartoge van Sully, als alle de Vorsten
van Duitslandt eens waaren, om eenen,
anders dan Katholijk, tót Kaizar op te
werpen, ik zoúd' er tegen zijn.

Hoe Hooft er op uit was om te bekorten blijkt o.a. uit de wijze, waarop hij een
twaalftal regels samenvat, waarin Matthieu de aankomst van het koninklijk paar te
St. Denis en de voorbereiding van de Koningin voor de kroning vertelt. Letterlijk
vertaalt hij slechts den laatsten zin en laat nog een gedeelte weg.
Het verslag zelf van de kroning vult bij Matthieu 12 bladzijden. Hooft besteedt er
slechts een halve aan. Onderstaande zin valt het meest op door letterlijke
overneming.
H. blz. 23

Hooft blz. 162

Pour ce la Royne fut conduite pour la
troisiesme fois devant l'Autel, se mit à
genoux sur le quarreau que le Duc
d'Elbeuf

Haare Majesteit weder ten tróón gekeert
zijnde, werdt daar naa voor de derde
reize ten autaar geleidt, ende ontfing,
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luy presenta & receut la tressaincte
afgezetter króóne, het misbróódt.
Eucharistie, ayant pour plus grande
reverence posé la Coronne qu'elle avoit
sur la teste.
Logisch laat hij hierop het besluit van den kroningsdag volgen, terwijl de gang
van het verhaal door Matthieu onderbroken wordt door 14 blz. kwade voorteekenen
en een horoscoop van den Koning.
Na een beschouwing, die hij aanduidde met ‘De Koning in top van voorspoet en
heerlijkheidt’, grijpt hij, zooals men uit mijn aanwijzing der pagineering kan zien,
terug naar de ‘voorzeggingen en voorspook’ van onheil en dood.
H. blz. 25

Hooft blz. 163

On ne parloit en ce temps-là que de
quelque grand accident qui devoit arriver.
On r'appelloit le memoire de plusieurs
predictions sur les Cometes, les Eclipses
& les conjonctions des planetes
superieures. L'estoile veuë l'année
precedente en plein midy avoit esté
considerée par les Mathematiciens
comme un signal de quelque sinistre
effect.

Gróóte geruchten van een zwaar ongeluk
dat beschooren was, ende vreemde
rekeningen gingen 'er om nópende de
comeeten, eclipsen, en de vergadering
der planeeten, inzonderheidt van een'
star, in den voorleden jaare, op klaaren
middagh gezien.

La riviere de Loire l'estoit debordée en
pareille fureur qu'au temps de la mort
violente de Henry II & Henry III.

De Loirstróóm was overgelóópen, met
gelijk geweldt, als in den dóódt van
Hendrik den tweeden ende Hendrik den
derden, die van scharp gestorven
waaren.
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H. blz. 32-33

Hooft blz. 163-164

L'arbre planté en la cour du Louvre le
premier jour de May tomba de soymesme
sans effort & contre toute apparence la
teste devers le petit degré. Bassompierre
voyant cela dict au Duc de Guise avec
lequel il estoit appuyé sur les barres de
fer du petit perron au devant de la
chambre de la Royne, qu'en Allemagne
& en Italie on prendroit ceste cheute à
mauvais signe, & pour le renversement
de l'arbre dont l'ombre servoit à tout le
monde. Le Roy estimant qu'ils parloient
d'autre chose, porta sa teste tout
bellement entre les leurs, escouta tout
ce discours & leur dict, Il y a vinqt ans
que j'ay les oreilles battües de ces
presages, il n'en sera que ce qu'il plaira
à Dieu.

Een maibóóm, geplant op den nederhof
van Louvre, was, zonder toedoen van
eenige kennelijke óórzaak, omgevallen
met de króón naa den kleenen trap toe.
Van welke vremdigheidt Bassompierre,
leggende met den Hartoge van Guize te
kóuten, over d' ijzere lening van 't kleene
uitstek voor de kamer der Koninginne,
ende bijbrengende, dat men 't in Italien
óft Duitslandt voor een euvel teeken,
ende 't omvallen van den bóóm, onder
wiens schaduw al de werelt school,
neemen zóude: zóó stak zijne Majesteit
het hóóft stillekens tusschen hen beide,
zonder dat zij 't vernamen, ende zeide
hun, toen zij uit hadden: twintigh jaaren
lang heeft men mij de óóren warm
gemaakt met deze beduidenissen: Dat
Gode gelieft zal' er af vallen, min nócht
meer.

Het is soms niet te achterhalen waarom Hooft in de volgorde van de feiten, welke
hij aantrof, verandering brengt. Misschien deed hij het ter bevrediging van zijn gevoel.
Vertalen, zooals hij deed, konden anderen wellicht ook, maar de zinnen zoo
verschikken, dat het verhaal er bij won, dat was dan het eigene, dat zijn werk zou
kenmerken.
In het volgende fragment keert hij ze zóó om, dat de slotzin van M. bij hem voorop
komt te staan.
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Il n'avoit jamais appellé Roy M. le
Dauphin. C'est le dernier mot que les
Roys laissent sortir de leur bouche, la
jalousie du souverain cômandement ne
le prononce qu'à l'extremité, & j'ay
souvenance qu'un Seigneur luy disant
qu'il voudroit que M. le Dauphin eust une
douzaine de ses années, il respondit; Je
ne voudrois pas qu'il en eust une, & l e
jour du Coronnement comme
s i D i e u e u s t v o u l u q u 'e n u n e
si grande assemblée il fit la
derniere disposition de son
E s t a t , il d i c t a u x G a r d e s ; V o i c y
vostre Roy.

Dat hij óók, op de króóning,
den sóldaten der lijfwacht
zijnen zoon den Dauphin
gewezen had, zeggende: ziet
d a a r u w e n K o n i n g , werd voor een
veegh teeken genomen: gemerkt de ijver
hunner achtbaarheidt, den Koningen
zulks niet ontslippen laat, voor op hun
uiterste: ende hij, kennende het dorsten
der jonge Vórsten naa oppermacht,
eertijds eenen, die den Dauphin twaalf
van zijne Majesteits jaaren toewenschte,
wel geantwóórdt had, dat hij hem niet
een jaar óuwder wenschte.

Met bizondere zorg vertaalde en schikte hij het verslag van 's konings leven en
bedrijf op den 14den Mei. Dit was te meer noodig, doordat Matthieu hier telkens in
den eersten persoon gevoelens en ervaringen heeft ingevlochten, welke zijn vertaler
liefst overslaat of tot feitelijkheden tracht te verwerken. Dan volgt eene uitweiding
over de moed, doodsverachting en edelmoedigheid van den koning, welke Hooft
geheel overslaat. Hij was te goed verteller om niet te begrijpen, dat de belangstelling
voor de gebeurtenis, die het leven van zijn hoofdfiguur besloot, er door op te zware
proef zou worden gesteld. De lotsbestemming des konings, een ontijdigen dood te
gemoet te gaan, komt er te beter door naar voren.
Zeer levendig is zijn beschrijving van den aanslag. Ze is samengesteld uit zinnen
en zinnetjes, die hij verspreid in zijn bron aantrof.
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H. blz. 80

Hooft blz. 167-168

Ce Tygre venoit par le meme chemin.
Plusieurs personnes passerent entre le
carosse & les boutiques.
le cousteau en main, son chapeau
dessus pour le couvrir.
H. blz. 81.
luy porte deux coups de cousteaux par
dessus la rouë.
H. blz. 80.
La posture du Roy luy donna de l'
hardiesse. S'il n'eust eu le visage tourné
de l'autre costé, j'estime que la reverence
& la Majesté que le doigt de Dieu a
imprimé sur le front des Roys l'eust
retenu.

Want de schelm vol verwoedtheidts,
ziende alzóó zijn open, ende dat
verscheidene luiden tusschen de karós
ende de winkels doortraden, quam aan,
heel verhit ende bezweet, met zijnen
hoedt op der handt, daar in een twee
snedigh mes, ende braght over 't radt
heenen, zijner Majesteit in een ommezien
drie steeken te stouter, zóó te vermoeden
staat, mits dat hij geen gezicht van haar
aanschijn had, dat hem met vruntlijkheidt
óft ontzichlijkheidt had mogen beteutert
maaken.

H. blz. 80

Hooft blz. 168

Le Roy sentant la premierc blessure
De Koning, voelende den eersten, die,
Le premier coup fut entre la seconde & tusschen de derde ende vierde rib in trof,
3)
troisiesme coste.
sprak: Ik ben gequetst.
Le Roy dict: Je suis blessé.
(Il) haussa le bras & donna plus de prise
à la seconde.
Le second un peu plus bas au milieu du
flanc entre la cinquieme & sixiesme
coste, tra-

3)

ende hief den arm op, zich mitsdien blóót
geevende voor den tweeden, die
tusschen de vijfde en de zeste rib ende
't endt der longe door, den

In afwijking van hetgeen Matthieu meedeelt, laat Hooft den eersten steek te recht komen
tusschen de derde en vierde rib; wat den tweeden aangaat; volgt hij de lezing van M., terwijl
Vondel dezen laat te recht komen beneden de zesde rib. Hebben beide auteurs nog een
ander later mondeling of gedrukt verhaal van den moordaanslag gekend?
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versa l'un des lobes des poulmons &
donna jusques à l'artere veineuse
laquelle il fendit au dessus de l'oreille
gauche du cueur.

geestader opsneed, tot aan het slinker
hartóór,

H. blz. 81-82
Mais le second finit si promptement qu'à Zóó schielijk, dat hem vóórt, zeggende,
peine peut il achever ce mot, Ce n'est 't Is niet, met dit laatste woordt het bloedt
rien, car le sang luy vint à gros flots par ten monde quam uitgevlogen.
la bouche.

H. blz. 81
& pense luy en donner d'avantage mais De derde steek werdt van Monbason op
le Duc de Mombason receut le troisieme zijn' móuw ontfangen, ende quetste maar
en la manche de son pourpoint.
de wambas - ende hemdsmouw zijner
Majesteit,
H. blz. 82
Le Duc d'Espernon se leve incontinent
pour le soustenir & le supplie de penser
en Dieu. Il joint les mains, & leve les yeux
devers le Ciel.

die, van Espernon gestut, ende gebeden
om Godt te denken, haare handen
t'saamen, en de óógen ten hemel
slaande scheen te verscheiden.

Het slot van zijn levensbeschrijving: een portret des konings, de rouw over zijn
dood en zijn begrafenis, is door Hooft stellig niet uitsluitend aan het werk van Matthieu
ontleend. Ik kreeg den indruk, dat hij hiervoor twee bronnen vergeleken heeft,
waarvan de eene dan het werk van onzen ‘historiographe de France’ kan geweest
zijn. Het is mij niet mogen gelukken de andere ‘schriften’ te vinden, waaruit Hooft
zijn leven en bedrijf van Hendrik IV beweert te hebben ‘opgezocht’. Wat het hier
behandelde betreft, zou de zegswijze ‘vertaald uit’ beter gepast hebben.
A. SCHILLINGS
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Enkele vragen betreffende Jacob van Maerlant
In een artikel in Neophilologus van 1933 heeft mej. Ramondt een nieuw inzicht in
de figuur Jacob van Maerlant trachten te geven, waarvan de voornaamste bedoeling
was, te betoogen dat hij tot de vaganten moet worden gerekend. P. Maximilianus
1)
heeft in zijn studie over Maerlant's Leven van St. Franciscus reeds een harer
voornaamste argumenten afgewezen. Teneinde geen legende te laten ontstaan,
zal het echter noodig zijn ook op eenige andere punten de zwakheid van haar betoog
aan te toonen.
2)
Wat is een vagant? Toch niet, zooals mej. R. te verstaan geeft , iedere clerk, die
met dichten zijn onderhoud verdiende en afhankelijk was van de groote heeren?
Zelfs in de ruimste toepassing van het woord moeten wij vasthouden aan het begrip
zwerver. Een vagant, zal de term onderscheidend blijven, moet iemand zijn die
vandaag niet weet waar hij morgen (dat kan zijn in het volgend seizoen) het hoofd
zal neerleggen. Dat kan men van Jacob, die in een lang leven alleen in Maerlant
(vele jaren), Damme en misschien Utrecht gewoond schijnt te hebben, toch moeilijk
beweren! De rustige vlijt waarmede hij al die jaren de tienduizenden versregels van
zijn groote werken vertaalt, aanvullend, toelichtend, ordenend, is ook al weinig
vagantisch. Dat in de strofische gedichten vagantische invloeden zijn te herkennen
is wel aannemelijk, maar dat stempelt een dichter toch niet tot vagant? Dan zou
3)
Walther von der Vogelweide er ook een zijn .
De argumenten die mej. Ramondt uit Der Naturen Bloeme put,

1)
2)
3)

Tijdschr. v. Taal en Lett. 1936.
blz. 217.
Zie overigens over dezen invloed de opmerkingen van P. Maximilianus.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

224
berusten op een geheel onjuisten uitleg van den tekst. Wanneer Maerlant schrijft:
Omdat mi gebreect scats,
Bi dien biddic dat hem ghename si
Dit juweelkin van mi.

dan beteekent dat niet, dat hij geldgebrek heeft (dat zou hij heusch niet zoo cynisch
demonstreeren), maar dat hij geen kostbaar geschenk kan aanbieden (vandaar de
vergelijking met een juweel). En wanneer Jacob dicht:
1)

In West-Vorne te waren
Ne mach ghene ratte leven:
Dat weet hi, die dit heeft bescreven.

dan is dat geen vagantische boutade, maar het constateeren van een
natuur-historische merkwaardigheid, zooals mej. R. had kunnen zien, als zij even
Der Naturen Bloeme had opgeslagen. Dat zij deze vergissing heeft kunnen begaan,
2)
wijst er op dat zij niet diep in den geest van Maerlant is doorgedrongen .
Voor haar late dateering van den Alexander maakt mej. R. het zich wel gemakkelijk
met de verwerping van de bewijskracht der prologen. Het hs. der Hist. v. Troyen
moge dan Overstichtsch en 15de eeuwsch zijn, er is weinig en nergens opzettelijk
in geknoeid. De plaats bewijst trouwens zelve haar authenticiteit:
Hier toe voren dichten hy Merlyn
Ende Alexander uytten Latyn,
Toerecke ende dien Sompniarys
Ende den corten Lapidarys.

Zou nu een copiïst uit de 15de eeuw van Maerlant uitgezocht de onbeduidende
laatste drie werken hebben vermeld, waarvan er nog één reeds spoedig in Der
Naturen Bloeme was opgenomen? Dat zulk een copiïst zich onthouden zou hebben

1)

West-Voorne is niet een gedeelte van Voorne, zooals mej. R. blijkt te denken, maar Goeree,
waar M. nooit heeft gewoond.

2)

Dat zij in Der Naturen Bloeme niet thuis is, blijkt ook uit noot ) op blz. 224: zij weet niet dat
de verzen niet doorloopend zijn genummerd.

2
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latere werken te noemen, dat hij zelfs geweten zou hebben wat de volgorde was,
is vrijwel ondenkbaar. Van den ordelievenden Maerlant is een opsomming
daarentegen en te verwachten en te vertrouwen. Daarom hoeft hij nog geen
onderlinge volgorde bedoeld te hebben, reeds ter wille van het rijm kan hij die hebben
verlaten. Minder duidelijk blijkt de authenticiteit van de plaats uit de voorrede op
Merlyn, de formuleering kon van een vertaler zijn. Maar zij vindt sterken steun in de
voorrede op de Hist. van Troyen. Overigens zegt zij wel dat Alexander aan Merlyn
is voorafgegaan, maar niet dat Maerlant alleen nog dat werk had gedicht; voor Torec
maak ik dan ook voorloopig nog een voorbehoud.
Dat Maerlant in de voorrede van den Alexander de Hist. van Troyen en alle
Arthurromans verloochent, is niet waar. Hij zegt:
Dat van Troyen is maer een wint
Jeghen dat men van desen vint;
Alle die grote aventure
Die men leset van Arture
Ende van dien riddere Waleweine,
Sijn hier jeghen harde cleine enz.

dus niet anders dan dat de gesten van Alexander veel grootscher zijn dan al die
andere, omdat hij ‘binnen twalef jaren ... al die werelt dwanc’, niet omdat ze waar
zijn en die andere leugen. Bewijst deze plaats iets, dan het omgekeerde van wat
mej. R. wil: als Maerlant reeds eigen Arturromans kon noemen, zou hij het dan bij
Pennincs Walewein hebben gelaten?
Het betoog dat de oproep aan den hertog van Brabant tot handhaving van het
tolverbod voor Rupelmonde best op veel latere gebeurtenissen dan wordt
aangenomen kan slaan, is van de bekende ‘waarom niet?’-soort en in die soort nog
extra onaannemelijk. Zoo blijft alleen over het argument dat de aanmaning tot een
kruistocht niet op Lodewijk XI behoeft te doelen - dat echter ten hoogste een tweede
mogelijkheid opent en alleen waarde zou krijgen in verband met andere argumenten.
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Maar mej. R. draagt blijkbaar geen kennis van wel het voornaamste en afdoende
argument voor een zeer vroege dateering van den Alexander: dat Maerlant in zijn
Historie van Troyen het geographisch overzicht uit den Alexander overneemt en
uitdrukkelijk getuigt:
Mer om dat ic heb dat gedicht
in alexander ende bet verlicht
ende oec meer daer af gheseecht
dan in benoyts rime leecht
wil ict ontberen te deser stede
te maken, want ic hebt lede[n]
ende ghedicht in alexandre.

Zij had heusch niet de heele Historie van Troyen hoeven door te lezen om dit te
ontdekken, want Franck vermeldt het op blz. II van zijn inleiding op den Alexander.
Beter kan ik mij vereenigen met mej. R.'s dateering van Der Naturen Bloeme.
Inderdaad is het waarschijnlijk dat de opdracht aan Nicolaas van Cats eerst heeft
plaats gehad, toen deze een leidende positie had genomen of gekregen in de
Hollandsche politiek, dus niet voor 1277. Wanneer dit werk, zooals Verwijs en Te
Winkel willen, zoo goed zou passen in de lacune tusschen Heimelijcheit der
Heimelijcheden en Rijmbijbel (toch niet zoo'n groote lacune, want de Rijmbijbel was
1)
geen werk van enkele maanden) hoeveel te beter dan niet in de gaping van 1273
tot 1283 tusschen St. Franciscus en Spieghel Historiael? Vormen niet Naturen
Bloeme en Spieghel Historiael in zekeren zin een geheel? Wordt niet ook Vincentius'
Speculum Historiale voorafgegaan door een Speculum Naturale?
Te Winkel heeft aannemelijk gemaakt dat Der Naturen Bloeme te Damme is
geschreven en Verwijs heeft in verband hiermede gewezen op een belangrijke
omstandigheid, die echter door Te Winkel in zijn tweeden druk niet is opgenomen
en ook niet tot mej. Ramondt doorgedrongen. De omstandigheid namelijk, dat het
geslacht Van Cats en speciaal ook Gerulf,

1)

Of eerder! Zie beneden.
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1)

de vader van Nicolaas, in 1259 leenen bezat te Damme . Het komt mij dan ook veel
waarschijnlijker voor, dat Maerlant daar de belangen van Nicolaas van Cats heeft
2)
behartigd dan dat hij er stadsschrijver is geweest. Een door andere oorzaken
belanden in de stad, waar toevallig ook zijn beschermer bezittingen had, heeft iets
3)
onbevredigends . Moeilijkheden om zijn Rijmbijbel kunnen de verhuizing wenschelijk
hebben gemaakt.
Nemen wij dit aan, dan krijgen wij een volkomen continuïteit in Maerlant's leven.
Eerst koster te Maerlant, ook alweer niet toevallig, maar omdat Albrecht van Voorne,
na den dood van Willem II spoedig de machtigste man in Holland en burggraaf van
4)
Zeeland hem die praebende had verschaft . Hij wordt allengs de Hollandsche
hofdichter (zij het dan in een speciale richting) en de leermeester van den jongen
Floris (aangesproken met ‘lieve neve’). Het ligt dan ook voor de hand, dat als de
ster van Albrecht verbleekt en die van Nicolaas van Cats opkomt, deze zijn
rechtstreeksche beschermer wordt. Behalve zijn verblijf te Damme zou men ook
dat te Utrecht uit deze verhouding kunnen verklaren, Maerlant kan bij Nicolaas'
herhaalde bemoeiingen te Utrecht in diens gevolg zijn medegekomen. Mij dunkt dat
mej. Ramondt dit aanneemt. Er zijn echter overwegende redenen Maerlant's
betrekkingen met Utrecht vroeger te stellen. Van zijn Leven van St. Franciscus, dat
van die betrekkingen getuigt, heeft Maximilianus aannemelijk gemaakt, dat het reeds
vóór 1270 is geschreven en in Dander Martijn voelt hij zijn vestiging te Damme, die
in den tijd van Der Naturen Bloeme reeds een feit was, als een scheiding van zijn
Utrechtschen vriend. Bovendien is een gegronde reden voor herhaalde bezoeken
aan Utrecht vanuit Maerlant gemak-

1)
2)
3)
4)

Naturen Bloeme, Inl. XLIV.
Ook Verwijs oppert deze mogelijkheid.
Eer zouden oude betrekkingen met het geslacht Van Cats Maerlant naar Holland geleid
kunnen hebben.
Ik kan mij niet aansluiten bij hen die het kosterschap te min vinden voor Maerlant. Een man
die zooveel schreef en bovendien nog leermeester van Floris was, moet wel een baantje
hebben gehad, dat hem niet veel te doen gaf.
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kelijk te vinden: het is niet waarschijnlijk dat hij in zijn parochie over al de
handschriften beschikte, die hij vertaalde of raadpleegde. Dat hij in Utrecht beter
terecht heeft gekund dan ergens in Holland ligt voor de hand, eveneens dat hij,
eenmaal in Damme gevestigd, wel dichterbij kon vinden wat hij noodig had.
De continuïteit van zijn banden met het Hollandsche hof is door Maerlant's
verandering van woonplaats niet verbroken, dat blijkt ten duidelijkste uit zijn opdracht
van den Spieghel Historiael aan Floris V, die hem er toe had aangespoord. Nicolaas
van Cats was toen reeds dood en daarom te meer mag men de vraag stellen of
Maerlant soms weer naar Holland was teruggekeerd. Het is mogelijk, maar de traditie
die hem aan Damme bindt is toch te sterk om het er niet voor te houden, dat deze
stad zijn vaste woonplaats is gebleven
Nu ik eenmaal over Maerlant begonnen ben, wil ik ook nog trachten de vraag te
beantwoorden, waarom Maerlant in of kort na 1288 zijn werk aan den Spieghel
Historiael heeft moeten staken. De termen ‘rusten van’ en ‘beiden tote dats hem
God jan, Dat hire weder coemet an’ wijzen dunkt mij op gezondheidsredenen.
Maerlant heeft echter nog een tiental jaren geleefd en ook nog wel gedicht. Zouden
wij de storing niet in achteruitgang van zijn oogen moeten zoeken, die hem niet
meer vergunden zijn handschriften te raadplegen? Het was juist de tijd dat de eerste
brillen in West-Europa doordrongen, wij weten dus niet of hij er een bezeten kan
hebben. Maar dan nog zal de gradeering gebrekkig zijn geweest en behalve aan
verziendheid kan de dichter, die veel bij slecht licht moet gewerkt hebben, ook te
lijden hebben gehad aan verminderde gezichtskracht. Zeker, wij zouden begrijpen,
dat er in zoo'n geval van ‘beiden’ niets te hopen is, maar was men daar in de
middeleeuwen zoo vast van overtuigd? Het blijft een gissen, maar ik geloof dat deze
verklaring toch wel de natuurlijkste is en goed klopt met Maerlant's leeftijd.
J.A.N. KNUTTEL
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Familiaar-beschaafd gesproken Hollands uit het midden van de
achttiende eeuw
De merkwaardige Haagse woordenlijst, waarop Kloeke terecht de aandacht vestigde,
herinnerde mij aan soortgelijke gegevens in de Aenleiding tot de Nederduitsche
1)
Taalkunde van J.C. Schutz , naar een manuscript van 1750 uitgegeven door J. le
2)
Francq van Berkhey .
Deze ‘taallievende Heer’, van wie mij overigens niets bekend werd, is een geboren
Duitser, maar blijkbaar in Holland opgevoed en ingeburgerd: hij spreekt tenminste
van ‘onze taal’. Uit zijn beschrijving van de Nederlandse klanken, die hij met de
Duitse vergelijkt, blijkt dat hij een goed waarnemer is, met een scherp gehoor. Le
Francq van Berkhey geeft deze taalbeschrijving de voorkeur boven die van veel
geboren Hollanders: ‘Wat is natuurlyker dan dat bekwaame en leerzuchtige lieden,
schoon uit andere Landen geboortig, zich op de kennis eener vreemde taal willende
toeleggen, in dezelve ongelyk beter bekwaam worden, en met veel meer vrugt daar
in vorderen kunnen, dan zulken die zich alleenlyk op hun aangeboorene wyze van
uitdrukking verlaatende, in de vaste verbeelding zyn, ten opzichte hunner spraake,
alles weeten wat tot haare zuiverheid en sierlykheid behoord, en dus niets meer te
leeren hebben: waardoor zy in hunne zorgeloosheid en kleine begeerte tot taalkennis,
alle die taalgebreken, welken zy van hunne Minnen als met de melk ingezogen
hebben, enkel voor schoonheden houden.’
De gegevens die Schutz ons verschaft omtrent het gesproken Hollands, zijn veel
minder talrijk dan die van J.A.v.H. Ze geven ons ook minder houvast, omdat wij in
de onzekerheid

1)
2)

2

Terloops reeds vermeld in mijn Geschiedenis van de Nederlandse Taal , blz. 122.
Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet I, II en VI, 1781 vlg.
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1)

blijven, in welke stad hij gewoond heeft , en of de waarnemingen alleen stadgenoten
gelden, of ook inwoners van andere steden die hij ontmoette. Maar uit een ander
oogpunt zijn ze weer van belang. De Haagse schoolmeester vermeldt en brandmerkt
de opgesomde woorden als Haagse straattaal, en zet daarnaast de schrijftaalvorm
die hij aanbeveelt; Schutz wil eenvoudig vaststellen wat ‘men’ zegt, naast wat, ‘men’
schrijft. Met deze ‘men’ zal dus niet bedoeld zijn het straatpubliek, maar de mensen
uit de kringen waarmee hij in aanraking komt, de meer ontwikkelden. Daarom acht
ik zijn mededelingen ongetwijfeld van belang voor de ontwikkeling van de beschaafde
omgangstaal in Holland.
Dat hij inderdaad nergens het oog heeft op minder beschaafde of vulgaire taal,
blijkt uit deze inleidende beschouwing: ‘Men kan niet ontkennen dat (schoon 'er in
een Taal niets is 't geen haare gemakkelykheid, aangenaamheid en cieraad meer
kan bevorderen, als een zuivere en ongedwonge uitspraak, die zo veel als immers
doenlyk is van de gewoone schryfwyze niet verschild) altoos volkomen naar de
letter en regel te willen spreeken, gelyk men schryven moet, somtyds een harde,
moeijelyke, ja zelfs belagchelyke, en (indien ik het zo noemen mag) pedantike
uitspraak verwekken zoude. Hierom is het, dat men nu en dan in het voordbrengen
van een rede; een woord, lettergreep, of letter gantsch anders uitspreekt, dan dezelve
naar haaren aart zou dienen of dient geschreeven te worden.’

Dus schryft men.

En men spreekt.

Koorn.

Kooren.

welkom.

wellekom.

Paardje.

Paaretje.
Hy is haast op zyn Paaretje. (de nihilo
irascitur)

schelm, schurk.

schellem, schurrek.

verwelkt. enz.

verwellekt. enz.

1)

De vorm Paaretje zou op een Zuid-Hollandse stad wijzen (vgl. K.H. Heeroma, Hollandse
dialektstudies, blz. 122).
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Als voorbeelden van klinkerwisseling gelden:
voor gebragt.

- gebrogt.

voor gedacht.

- gedocht.

voor af.

- of.

voor afgedaan.

- ofgedaan.

voor door (per).

- deur

Wij zullen door of deur de brug heen vaaren.
Iemant deur en deur of door en door kennen.
Voor stuk (fragmentum). stik. - Dus zegt men het glas is stikkend gebrooken, voor
het glas is aan stukken gebrooken. - Zyn kleed is stikkend gescheurd, voor in stukken
gescheurd. - ik zal het u van stikje (stukje) tot beetje verhaalen. articulatim tibi
narrabo.
Voor dol.

- dul.

Voor Vogel.

- Veugel.

Voor Zomer.

- Zeumer.

Voor Zoon.

- Zeun.

Voor lyden.

- lyjen.

Voor scheiden.

- scheyën.

Voor tydelyk.

- tyëlyk

Ik zal u wat tyëlyk verwagten.
Voor duur.

- dier.

Voor vuur.

- vier.

Voor stuuren, bestuuren.

- stieren, bestieren.

Voor Eindelyk en ten laatsten

- ten lange leste.

Overeenkomstig de achttiende-eeuwse opvatting van een strenge
schrijftaal-eenheid zegt de auteur met nadruk: ‘Deze of diergelyke letter of
lettergreeps veranderingen, kunnen in de gewoone schryfwyze, en vooral in proza,
niet toegelaaten worden.’
Als pendant geeft hij dan een tweede reeks gevallen van ‘andere letter- en
woordverwisselingen in de uitspraak, die ook in het schryven plaats kunnen hebben.’
Voor smart.

- smert.

Voor verlangen (prolungare).

- verlengen.

Voor Ster.

- Star.
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Voor Gesternte.

- Gestarnte.

Voor vreemd.

- vremd.

Voor bloeisem.

- bloessem.

Voor heeten (jubere of nominare).

- hieten.

Voor teen (digitus pedis).

- toon.

't Schort hem in de groote toon (teen) daar de Boeren den hoed op draagen. (Il
a un coup de hache)
Voor Eekenboom.

- Eike-boom.

Voor Eekels of akers.

- Eikels.

Voor Kieken.

- Kuiken.

Voor Lieden.

- Luiden.

Voor vriend, vriendschap.

- vrind, vrindschap.

Voor ieder.

- yder.

Voor iever, zich beieveren.

- yver, zich beyveren.

Voor geryf.

- gerief.

Voor geryven.

- gerieven.

Voor klein.

- kleen.

Voor ik zwoor (van jurare).

- ik zwoer.

Voor noot.

- neut.

Voor kunst.

- konst.

Voor gunst.

- gonst.

Voor genoegte.

- geneugte.

Voor genoeglyk.

- geneuglyk.

Voor keur.

- keuze.

Opmerkelijk is, dat de auteur de Zuidelijke vormen kleen, konst, en gonst
voornamelijk tot de gesproken taal rekent; dat hij in de schrijftaal iever plaatst
tegenover geryf met diftong, en omgekeerd in de spreektaal yver tegenover gerief.
Of dat aan de werkelijkheid beantwoordde valt te betwijfelen. Wel is m.i. te hechten
aan de vorm yder - mogelijk hyperkorrekt? - in de toenmalige gesproken taal. Dat
zou een aanvulling zijn van het artikel ieder in het Nederlandsch Woordenboek,
waar een vorm met diftong niet vermeld wordt.
U t r e c h t Sept. 1937.
C.G.N. DE VOOYS.
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Naschrift op ‘Haagse volkstaal uit de achttiende eeuw’
In aansluiting bij wat boven, blz. 39, is verondersteld, moge hier op verzoek van den
heer Overdiep nog verwezen worden naar diens Stilistische Grammatica blz. 150
en 151, waar een aanvulling op Onze Taaltuin III wordt gegeven. Hieruit blijkt, dat
vormen als hand > hangt enz. in Katwijk wèl voorkomen.
Naar aanleiding van een vraag, die mij van andere zijde werd gesteld, wil ik nog
eens onderstrepen, dat het hand > hangt-verschijnsel naar mijn mening voorlopig
scherp moet worden gescheiden van de gutturalisering van i n l a u t e n d e -nd- (en
daarmee gepaard gaand v e r l i e s van dentaal), die een totaal andere verspreiding
heeft (en die wellicht ook chronologisch ervan gescheiden, ouder, is). Vormen als
hangt enz. ‘duiken op’ (al zullen ze natuurlijk wel iets ouder zijn) in de zeventiende
eeuw, om in de daaropvolgende eeuwen successievelijk weer te verdwijnen. Het
laatste is wellicht nog opmerkelijker dan het eerste, omdat men zich een
p h o n e t i s c h e (of phonologische) oorzaak - die dus precies tegengesteld zou zijn
aan de oorzaak van het ontstaan - moeilijk kan voorstellen. Zo keer ik onwillekeurig
weer terug tot de strekking van mijn opstel: zou de school (en in het algemeen: de
cultuurtaal) misschien ook het hare kunnen hebben bijgedragen tot het ‘afleren’ van
dit ‘spraakgebrek’? Dat b.v. de Amsterdammers van het ‘oude’ slag in elk geval
braaf zijn uitgelachen om hun hangt en mongt, blijkt uit de kluchten ten duidelijkste.
Het spreekwoord ‘le ridicule tue’ kan stellig ook vaak op taalverschijnselen worden
toegepast.
KLOEKE

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

234

Aanvulling ‘jollie’
Aangaande de vorm ‘jollie’ door Heeroma besproken op blz. 82, waarvan hij
aanneemt dat hij niet in Zuid-Holland voorkomt, verwijs ik naar mijn Stilistische
Grammatica, blz. 287 en 467, noot 1; in Katwijk is ‘jollie’ de gewone vorm, alleen in
den vocatief is het ‘jelúi’. ‘Jullie’ is er onbekend. Het blijkt wel hoe bezwaarlijk het
is, vooralsnog het Zuid-Hollandsch in dialect-geografische en historisch-verklarende
beschouwingen te betrekken; hoezeer het ook verblijdend is, dat men zich opmaakt,
den achterstand van werkelijke kennis inzake dit dialect in te halen. Ik ben eenige
jaren geleden met de beschrijving van het Katwijksch als ‘oud-hollandsche volkstaal’
begonnen; het is waarschijnlijk, dat eerlang een (voor zoover mógelijk) volledige
beschrijving van de grammatica, woordenschat en syntaxis het licht zal zien. Een
inventaris van het Zuid-Hollandsch onderstelt echter nog wat meer, dan dat. En
historisch-dialectologische verklaring en theorie kan alleen op grond van een
beschrijvende inventaris vruchtbaar of bevredigend zijn.
G.S. OVERDIEP.
1)

Starter's Harte-jacht

Boven Starter's ‘Harte-jacht’ (1627, blz. 153; van Vloten, blz. 272) staat als stemme:
Sir Eduward Nouwels delight. In het ‘Hollandts en Zeeuws Nachtegaels t'
Samen-Gezangh’,

1)

Voor zangwijzen bij Starter zie men: Tijdschr. XVI, 1-7; XXI, 149, 150; 185-195; XXIV, 1-8;
XXV, 314, 315; XXIX, 229-233. Modern Philology IV, 1-26; V, 1-3. Neophilologus XXI, 39-45;
225-234.
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tweede deel van ‘Hollands Nachtegaeltien’, Amsterdam 1633, komt op bl. 49 een
‘Klaegh-Liedt’ voor, met de stemme: Sir Eduward Nouvels deligt. De vorm der
coupletten is in beide gedichtjes dezelfde; als voorbeeld diene het eerste vers van
het minder bekende Klaegh-Liedt:
Ick heb och! aen mijn tranen sien
Bewegen door meely,
De harde rotz soo 't mach geschien,
En 't beeckjen aen de zy,
Ick hoorden op mijn traentjens ach!
De soete blaetjes suchten,
En Echo galmde watse mach
Veel droeve narre kluchten:
Maer nimmer sach ick, noch en hoop meedoogen in
Het hel wreede hart (o mocht het daer uyt) van mijn Goddin.

In Bellerophon (Amsterdam, 1622, bl. 115) heet de wijze kortweg: Eduward Nouwels.
Laat mij beginnen met al dadelijk te zeggen dat de wijze behoort geschreven te
worden: ‘Sir Edward Noel's Delight’. Edward Noel, telg uit een aanzienlijk geslacht,
werd in 1582 geboren. Reeds in 1611 werd hij tot Baronet verheven, terwijl hij zes
jaar later in den adelstand werd opgenomen als Baron Noel of Ridlington. Lord Noel
vervulde tal van gewichtige ambten, was een vurig Koningsgezinde en had warme
belangstelling voor de letteren: de vermaarde puntdichtschrijver John Owen droeg
het derde deel zijner Epigrammata onder anderen ook aan hem op. Hij stierf in 's
konings kamp te Oxford in het jaar 1643. De wijze moet ontstaan zijn tusschen de
jaren 1611 en 1617, toen Noel baronet was en dus Sir Edward Noel heette.
Liederen met opgewekten of vroolijken inhoud werden dikwijls ‘delight’ genoemd
door den toondichter, terwijl, in tegenstelling daarmede, droevige naargeestige
onderwerpen in ‘complaints’ werden bezongen. Dat het woord d e l i g h t in trek was
bij de componisten blijkt o.a. uit den titel van een muziekboek: Musicks Delight on
the Cithren, 1666. Het aantal
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dezer ‘delights’ is zeer groot: mij zijn er, althans naar den titel, ruim dertig bekend.
Zij dragen titels van wel zeer uiteenloopenden aard: naast My Lady Foster's, The
Duke of York's, The Lord Mayor's, Lady Herbert's, The Duke of Rutland's, The King's
Delight treffen wij aan: Granny's, The Sailor's, The Rake's, The Shepheard's en
zelfs The Punk's en The Bunter's Delight! Jammer genoeg kennen wij de muziek
en de woorden dezer liedjes slechts in een zeer enkel geval. Gelukkig is S i r
E d w a r d N o e l 's D e l i g h t een dier uitzonderingen. Er is namelijk een zangwijze
die onder vier namen voorkomt. In ‘Queen Elizabeth's Virginal Book’ heet zij Nancie;
in de Hollandsche liederboeken draagt zij den ons bekenden naam, dien wij ook
aantreffen in Dorothy Welde's Lute-Book (omstreeks 1600 volgens Chappell, New
Edition, p. XIII, wat niet juist kan zijn); in Pills to purge Melancholy, (VI, 342) en in
The Devil to pay (1731) heet zij The London Prentice; terwijl ten slotte de oude
ballade The Honour of a London Prentice, uit den tijd van Koningin Elizabeth, gesteld
is op de wijze van All you that love good fellows. Deze laatste wijze moet de
aanvangsregel zijn van een thans verloren lied. ‘All you that ...’ was een geliefd
begin van de zoogenaamde ‘broad-side ballads’ welke zoo in trek waren in de 16e
en 17e eeuw. ‘The Honour of a London Prentice’ - een verhaal van een dapperen
leerjongen die heldendaden in Turkije verricht en een koningsdochter trouwt - kan
men vinden o.a. in Ritson's English Songs, in Evans' Old Ballads, III, 78, in de
Roxburghe Ballads, III, 747, en in de Osterley Park Ballads, p. 213.
De muziek van Sir E d w a r d N o e l 's D e l i g h t kan men vinden in de oude
uitgaven van Starter en bij Chappell, Popular Music of the Olden Time I, 149 of New
Edition I 162, waar men bijzonderheden van muzikalen aard aantreft.
Amsterdam
A.E.H. SWAEN
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Oostndl. bijzinnig
Ouderwets en alleen onder oude boeren der gem. (niet stad) Enschede in gebruik
is het bnw. bièjzinneg, waarvan men als betekenis opgeeft: ‘niet al te vast in 't hoofd’,
‘die zo'n beetje voor zich heen lopen’; een achterlijk of mensenschuw persoon (die
b.v. niet met zijn verwanten ter kerke wil gaan) heet wel nen bièjzinnegen, of met
wreder naam ‘een halfgebakken (pannekoek)’, een halve gare, waarvan oude boeren
ook gaarn zeggen hej mós ter 'n stoetnbeksel biej ebm had (roggebrood bakken
eist veel vuur en als het gaar is kan de overige hette nog wel gebruikt worden voor
het bakken van stoet = wittebrood). Niet alle ouderen zijn met het woord vertrouwd,
maar soms is het ook elders in Twente niet vergeten (in elk geval is het bekend in
de marken Volthe en Hengevelde). In andere woordenverzamelingen vind ik het
niet, alleen kende Ebbinge Wubben het in Staphorst: bijzinnech ‘een weinig
krankzinnig’ (Dr. Bl. 6,62). Beduidt het eigenlijk: met andere zinnen? Vgl. bijgelovig?
Oorsprong en betekenisverandering van zulke psychologische termen zijn vaak
duister (gemelijk, hellig, oubollig, olijk, vrolijk, koddig, goons, enz.) en ik laat dit liever
rusten. Een Enscheder arbeidersvrouw heb ik zich eens aldus horen uitdrukken: ik
wist niet dat hij 'n aander verstaand gekregen had, waarmee zij bedoelde: ik wist
niet dat hij krankzinnig was geworden. Het Ned. Wdb. noemt bijzinnig: 1) verstandig,
de

omzichtig (Kil.); 2) krankzinnig (Kil., Coster, Heemskerk), dat sedert de 17 eeuw
verouderd genoemd wordt. Voor een deel van Oost-Nederland geldt dat niet.
B u i t e n z o r g , N.O.I.
H.L. BEZOEN
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Gm. eu in het Nederlands
In mijn Hollandse Dialektstudies 30 en 92-95 heb ik in afwijking van de gebruikelijke
opvatting de stelling verdedigd, dat gm. eu in iedere positie, met of zonder volgende
umlautsfactor, normaal in het Westen van ons taalgebied (Holland, Zeeland,
Vlaanderen, West-Brabant) een ie heeft opgeleverd. Daar deze stelling aanleiding
heeft gegeven tot misverstand (zie V. Haeringen in zijn bespr. in Museum, Weijnen
in zijn diss. blz. 30) wil ik er hier nog even op terug komen.
Men heeft begrepen, dat ik de owgm.splitsing van eu in iu en io voor het Westen
zou willen ontkennen. Dit is geenszins mijn bedoeling geweest, ik had alleen het
oog op de i-umlaut. De oude splitsing in iu en io heeft m.i. niets met i-umlaut te
maken. Zoals iedere gm. u voor een volgende syllabe met o of a tot o werd, zo werd
ook de u van eu voor o of a van de volgende syllabe tot o. Het eerste deel van de
tweeklank ontwikkelde zich steeds tot i en zoo krijgen we het resultaat dat uit gm.
eu voor o of a van de volgende syllabe io ontstaat en in alle andere gevallen iu.
Later kwam de i-umlaut. Uiteraard kon deze de io nooit wijzigen, omdat op io nooit
een syllabe met i volgde. De iu, in zekere zin de normale representant van gm. eu,
kwam echter wel voor i-wijziging in aanmerking. Wij kunnen ons voorstellen hoe dat
gegaan is: [iu] werd [iy] en dit werd, doordat het tweede element van de tweeklank
het eerste aan zich assimileerde, [y.]. De io daarentegen werd tot [iə] en dit weer
tot [i.]. Zo schijnt het dat het owgm. onderscheid tussen iu en io zich zuiver
weerspiegelt in de moderne tegenstelling tussen uu en ie. Inderdaad is dit niet het
geval, want de i-umlaut ligt tussen het owgm. en de moderne taal in en deze i-umlaut
maakte de owgm. tegenstelling pas praktisch van belang.
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De proef op de som. Het hele Westen van ons taalgebied, Holland, Zeeland en
Vlaanderen, kent geen umlaut van lange vokalen en tweeklanken. Apriori kan men
dus verwachten dat ook de umlaut van gm. eu, oftewel owgm. iu, hier niet optreedt.
Inderdaad vinden we nog heden ten dage in het Vlaams, Zeeuws en Westbrabants
owgm. iu regelmatig door ie vertegenwoordigd, eenzelfde klank als ook uit owgm.
io is ontstaan. Uit oude Hollandse teksten blijkt dat het Hollands, althans voor r (vier,
dier, stieren), ook ie uit iu had ontwikkeld (voor andere konsonanten zijn er misschien
enkele aanwijzingen van oude ie, maar die zijn schaars, zie mijn boek t.a.p.). Het
ligt dus voor de hand om te zeggen: in het westelijk deel van ons taalgebied, waar
umlaut van lange vokalen en tweeklanken ontbreekt, is de regelmatige representant
van gm. eu, onverschillig of dit in het owgm. iu of io was geworden, een ie. We
kunnen aannemen dat in dit gebied het tweede element in de tweeklanken iu en io
zo verzwakte, dat uit beide dezelfde klank [iə] of [i.] ontstond. Het onderscheid tussen
iu en io werd voor de latere taalontwikkeling pas van belang doordat de i-umlaut iu
op een bizondere manier wijzigde. Waar de i-umlaut uitbleef vielen iu en io samen.
1)
Meertens heeft de gedachte geopperd, dat ie uit iu een speciaal Vlaams
verschijnsel zou zijn, dat zich door de Vlaamse expansie ook over Zeeland en
Holland zou hebben verspreid. Dit is zeer goed mogelijk. De geografische
verspreiding van deze ie klopt immers vrijwel met het Vlaamse expansiegebied
2)
zoals men dat reconstrueren kan . Bovendien heeft deze gedachte nog het voordeel
dat het beperkte optreden van ie uit iu in de Hollandse teksten (bijna alleen ie voor
r) er gemakkelijk door verklaard kan worden. Men hoeft dan enkel aan te nemen
dat de Vlaamse ie zich maar ten dele in Holland heeft kunnen vastzetten. Meertens'
theorie brengt ons in zekere

1)
2)

Onze Taaltuin 6, 44.
Voor nadere bizonderheden over de omvang van dit gebied verwijs ik naar een afzonderlijk
artikel van mijn hand, dat naar ik hoop binnenkort verschijnen zal
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zin weer terug bij de oude opvatting, dat vier, dier, stieren enz. ‘Vlaamse’ vormen
zouden zijn. Maar er is toch een groot verschil. Vroeger hield men deze ‘Vlaamse’
vormen voor literair. Het dialektonderzoek heeft sedert aan het licht gebracht dat
het in Holland zonder enige twijfel sedert de oudste schriftelijke overleving
volksvormen zijn geweest. Wil men deze oude Hollandse volksvormen niet door
autochtone ontwikkeling verklaren, maar door Vlaamse invloed, dan moet dit de
invloed geweest zijn van een zeer vroege Vlaamse expansie, zoals die inderdaad
aannemelijk is te maken. Ook wanneer men echter met Meertens de Holl. ie uit
Vlaanderen ingedrongen acht, dient men de Vlaamse ie toch te blijven verklaren
op de wijze zoals ik heb voorgesteld. Dan zou de owgm. iu niet in het hele Westen,
maar alleen in het Z. Westen van ons taalgebied buiten de umlaut gebleven zijn.
K. HEEROMA

Ingekomen boeken
D i e L ö w e n d a l e r . Landspiel von Joost van den Vondel. Deutsch von Erna
Sander-Rindtorff. Ludwig Röhrscheid Verlag. Bonn 1938.
W e s t f ä l i s c h e F o r s c h u n g e n . Mitteilungen des provinzialinstituts für
westfälische Landes- und Volkskunde, im Auftrag des Instituts herausgegeben
von Ernst Rieger. 1. Band, 1. Heft. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.
Münster in Westfalen 1938.
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Coornhert's ‘verduytsching’ van de Vlaamsche vertaling van
Boethius.
(Deventer 1557)
In 1585 verscheen te Leiden bij Plantin Coornhert's vertaling van Boethius' de
consolatione philosophiae. In de opdracht ‘Aande Gildebroeders des Rederycx
Kamer tot Amstelredam In liefd bloeyende’ schreef Coornhert: ‘dit (n.l. het boekje
van Boethius) was by my al omtrent dertigh Jaren nu gheleden verduytscht, uyt
oude ende duystere vlaamsche tale in Neerlandtsch: maar zo zeer schandelycken
mesdruckt, alst boecxken eeren waardigh is: zulcx dat daar zo dickmaal niet voor
iet, Ja voor neen, groot voor kleyn enz. verkeerdelyck was ghestelt: dat de Lezer
1)
de letters lichtelyck, maar t' verstand van Boethio zeer qualyck zien mochte’ .
De eerste die een spoor van de uitgave waarover Coornhert bij het verschijnen
van den Plantinschen druk zoo geringschattend sprak, meende ontdekt te hebben,
was Th.J.I. Arnold. In de Bibliotheca Belgica beëindigde hij de beschrijving van den
druk van 1585 met de volgende mededeeling; ‘Nous trouvons dans un catalogue
(Muller, Catalogus ... van ... hollandsche godgeleerde werken.... Amst. 1857, no.
465) l'ouvrage suivant: Boethius, Die vertroestinghe der Wyszheyt, tot troest vanden
bedroeffden, Raedt vanden onuerstandighen, und int gemeen tot alder menschen
salicheit .. Namaels wt den Latyne verduydischt, unde nu nyeu ghedruct. Tho
o

Deuenter.. By Symon Steinberghen 1557. Pet. in -8 , sign. A I-S V. Serait-ce là
peut-être cette première traduction à laquelle Coornhert fait allusion? La date justifie
jusqu' à un certain

1)

Boethius vande Vertroosting der wysheyd. Tot Leyden. By Christoffel Plantyn 1585, blz. 4 =
Wercken van Coornhert, Amst. 1630, I f. 520c.
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1)

point cette supposition’ . Kort daarna kon de U.B. te Gent op de veiling G. van Rijn
(Utr. 1881) de hand leggen op een exemplaar van de Deventer uitgave. Arnold heeft
het nauwkeurig in de Bibliotheca Belgica beschreven en de volgende beschouwing
eraan vastgeknoopt: ‘Cet ouvrage est probablement celui que Coornhert appelle
sa première traduction de Boèce ... Ce n'est au fond que la traduction flamande
publiée à Gand, en 1485, par Arn. de Keysere, avec quelques remaniements
apportés dans le langage, et avec quelques changements faits sur le texte latin ...
Les mots du titre: “Namaels wt den Latyne verduydischt, unde nu nyeu ghedruct”
sont probablement de l'imprimeur, qui, ayant trouvé le manuscrit du remaniement
de la traduction flamande de Coornhert, l'aura imprimée à l'insu de ce dernier.
Ajoutons encore que cette édition est écrite en néerlandais du XVIe siècle, bien que
le titre pourrait faire croire qu'elle est écrite dans le dialecte de la province
2)
d'Overijsel’ .
Olga Rinck-Wagner, die in haar proefschrift over Coornhert profijt heeft getrokken
van de uitstekende bibliografie van diens geschriften in de Bibliotheca Belgica,
achtte blijkbaar Arnold's voorzichtigheid overdreven en schreef de Deventer editie
3)
zonder voorbehoud aan Coornhert toe .
Geerebaert zette in zijn bibliographie der Nederlandsche vertalingen van de oude
Grieksche en Latijnsche schrijvers achter den titel van den Deventer druk Coornhert's
4)
naam, maar met een vraagteeken .
In 1924 verscheen een nieuwe Nederlandsche vertaling van Boethius van de
hand van J.W. Schotman. In zijn Inleiding

1)
2)
3)
4)

Bibl. Belg. C140.
Bibl Belg. C641. - Ex. van de Deventer ed. zijn ook aanwezig in de U.B. Amsterdam, Leiden
en Utrecht, en de stadsbibl. Haarlem.
Olga Rinck-Wagner, D.V. Coornhert 1522-1572 mit besonderer Berücksichtigung seiner
politischen Tätigkeit (Berlin 1919), S. 22.
A. Geerebaert S.J., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en
Latijnsche schrijvers (Gent 1924), XCVII, 2.
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1)

gaf Schotman een beschrijving van de voorafgaande vertalingen : ‘De
vroegst-verschenen Nederlandsche uitgave is in 1485 bij Arendt de Keysere te Gent
verschenen ... In 1557 ziet een nieuwe vertaling te Deventer het licht ...; een klein
en sierlijk perkamenten boekske, dat evenwel woordelijk gelijk is aan de druk van
1485, hoogstens zijn enkele kleinigheden gewijzigd en is hier en daar een Vlaams
woord door een ander vervangen: meest betreffen de verbeteringen een veranderde
spelling. Er is veel reden te gelooven, dat deze uitgave door Coornhert is bezorgd,
immers deze zegt in de voorrede van zijn op de Deventer editie volgende, nu geheel
opnieuw uit het latijn vertaalde Boethius: ‘... dit was by my al omtrent dertigh Jaren
nu gheleden enz.’ (z.b.).
Positiever klonk wederom A. van de Vijver's meening, dat Coornhert te Deventer
in 1557 een nieuwe uitgave van de Vlaamsche vertaling had gegeven, maar in
2)
veranderde spelling , terwijl ook schrijver dezes in de Inleiding tot de door hem
uitgegeven Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert
3)
de bezorging van de Deventer uitgave aan Coornhert kon toeschrijven .
In 1934 promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de heer S. van der
Meer op een proefschrift Bijdrage tot het onderzoek naar klassieke elementen in
Coornhert's Wellevenskunste. In de Inleiding werd Coornhert's Opdracht van 1585
aangehaald en werd in een noot diens ‘verduytsching’ van Boethius, onder
4)
vermelding van schrijvers Bronnen met den Deventer druk vereenzelvigd ; maar
stelling III van den heer Van der Meer luidde: ‘De in 1557 te Deventer anoniem
uitgegeven vertaling van Boethius' de consolatione philosophiae wordt

1)
2)
3)
4)

De vertroosting der wijsbegeerte van Boethius. Opnieuw uit het Latijn vertaald en van een
inleiding voorzien door J.W. Schotman (Amst. Wereld-Bibl. 1924), blz. XXII-XXIII.
A. van de Vijver, Over de Nederlandsche vertalingen van Boethius' ‘Vertroosting der
Wijsbegeerte’ in De Vlaamsche Gids dl. XV (1926-27), blz. 220.
Rijks Geschiedk. Publ., Kl. Serie, no. 25 ('s Grav. 1928), blz. XIV.
Blz. 6 n. 4.
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ten onrechte aan Coornhert toegeschreven’. Deze stelling heeft de aandacht
1)
getrokken van eenige recensenten van Dr. Van der Meer's dissertatie .
Een toelichting van deze stelling heeft Van der Meer noch in zijn boek, noch
ergens anders gegeven. Indien hij wilde doen uitkomen, dat de vertaling van 1557
eigenlijk het werk is van den anoniemen vertaler van de Gentsche uitgave, is zijn
stelling niet anders dan een bevestiging van wat Coornhert zelf in zijn Opdracht van
1585 expressis verbis medegedeeld heeft: hij had Boethius immers ‘verduytscht,
uyt oude ende duystere vlaamsche tale in Neerlandtsch’. Indien echter in de stelling
met ‘vertaling’ wordt bedoeld de gewijzigde herdruk van 1557, die zich èn t.o.v. de
spelling, èn in andere opzichten van de Vlaamsche vertaling van 1485 onderscheidt,
is Van der Meer's stelling onhoudbaar. Daar zelfs Arnold niet absoluut zeker was,
of men Coornhert als bewerker van de Deventer editie beschouwen mag, is het niet
overbodig de vraag aan een nieuw onderzoek te onderwerpen.
In zijn Opdracht van 1585 geeft Coornhert drie aanwijzingen met betrekking tot
de door hem bezorgde Nederlandsche bewerking van Boethius: hij heeft zich ermee
beziggehouden ongeveer dertig jaar geleden; het was een ‘verduytsching’ in het
Nederlandsch van een Vlaamsche vertaling; de editie was ‘schandelycken
mesdruckt’, o.a. stond er vaak niet voor iet, ja voor neen, groot voor klein enz. Op
grond van deze aanduidingen laat zich bewijzen, dat de Deventer druk inderdaad
identiek is met de door Coornhert in zijn Opdracht vermelde ‘verduytsching’.
I. Het boekje is door Symon Steinberghen in 1557 gedrukt; Coornhert heeft het
volgens zijn Opdracht dd. 16 Maart 1585 ‘omtrent dertigh Jaren nu gheleden
verduytscht’: tusschen deze twee feiten valt geen tegenstelling te constateeren.
II. Coornhert zegt in zijn Opdracht, dat hij Boethius heeft

1)

Zie: L(indeboom) in Ned. Arch. v. Kerkgesch., dl. XXVII (1935), blz. 252; H.H. Knippenberg
in Tijdschr. voor Taal en Letteren, XXIII (1935), blz. 140.
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‘verduytscht uyt oude ende duystere vlaamsche tale in Neerlandtsch’. Men
vergelijke hiermee den titel van de Deventer editie: ‘Door ... Boethium ...
beschreven. Namaels wt den Latyne verduydischt, unde nu nyeu gedruct’.
Zooals Arnold reeds heeft vastgesteld, is met de ‘oude ende duystere vlaamsche
tale’ de tekst van den Gentschen druk van 1485 (het ‘Namaels’ in den titel van
1)
1557) bedoeld . Om zich van de afhankelijkheid van den Deventer druk van
den Gentschen te overtuigen, behoeft men niet beide van het begin tot het
eind te collationeeren: iedere bladzijde proza of poëzie bewijst het
onomstootelijk.
III. Aan het eind van den Deventer druk vindt men een lijst van drukfouten: er
worden 55 ‘gebreeken’ vermeld, die de ‘goethertige leeser’ met behulp van
deze lijst kon ‘beteren’. Maar bovendien komen in den tekst nog een vijftigtal
drukfouten voor; op tien plaatsen zijn één of meer woorden uitgevallen; verkeerd
v

gedrukt zijn de bl. D VI r. 4 v.b. D VIII r. 5 v.b., die op bl. E II r. 14 v.b. moeten volgen. Ik zou echter niet willen
beweren, dat, als gevolg van een ‘zo lelyck verdrucken’ de Deventer editie voor den
XVIde eeuwschen lezer elke waarde miste, of - volgens Coornhert - ‘de Lezer de
letters lichtelyck, maar t' verstand van Boethio zeer qualyck zien mochte’. De katernen
H, L, M, N, O, P, Q, R zijn b.v. vrijwel zonder drukfouten. Ook zoekt men tevergeefs
naar gevallen waar ‘niet voor iet, Ja voor neen, groot voor kleyn verkeerdelyck
ghestelt’ zouden zijn. Hebben wij hier slechts te doen met een manier van spreken
ter kenschetsing van een uiterst slordige druklegging? Of heeft Coornhert zich in
1585 met opzet zoo denigreerend over den Deventer druk van 1557 uitgelaten?
Het antwoord op deze

1)

Boecius, De consolatione philosophie, ten trooste, leeringhe ende conforte aller menschen.
Ghepr. te Ghend by my Arend de Keysere 1485. Zie over deze Vlaamsche vertaling: G. Huet,
La première édition de la Consolation de Boèce en Néerlandais in Mélanges Julien Havet
(Paris 1895), pp. 561 suivv. - A. van de Vijver, a.w. - W. de Vreese, Bouwstoffen van het
Middelnederlandsch Wdb., art. 102 ('s Grav. 1929). Ten onrechte beweert De Vreese dat in
het ex. van de Amsterdamsche U.B. katern L ontbreekt, - Gesamtkatalog der Wiegendrucke,
B. IV (Lpz. 1930), N 4574.
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vraag geeft m.i. de Opdracht aande Gildebroeders van de vertaling van 1585.
Coornhert vertelt erin, dat hij zich tot Plantin richtte met de vraag ‘of de zelve oock
gheneghen zoude zyn dit boexken te drucken: wel wetende, indien zyn L. daar toe
willigh ware, dat ick dan wel verzekert zoude zyn, van met dit zelve boexken, my
niet weder te stoten aanden voorghaanden steen van mesdrucken. Doch was ick
beducht, neen, ten aanschou van deze zo zeer quade ende neringloze tyden: maar
t' gheviel my recht teghen myn vermoeden. Want de man zo haast niet en hoorde
dat ick dit zo Leerlyck ende troostelyck boexken (zo hyt terstond daar voor oock
scheen te houden als diet wel kende) overzetten wilde, in Neerlandtsch uyten Latyne,
zich zelf niet min begheerlijk toonde tot het drucken, dan ick tot het overzetten van
dien. T'was my lief, ick steldet over in Neerlandtsch, ende sprack een wyle daarna
met zynder L. die my zeyde verstaan te hebben, datter noch al eenighe boexkens
vanden eersten druck voor handen waren in zommighe boeckwinckelen: des ick
doe in vermoeden quam dat de zelve Plantyn uyt redelycke oorzake van schade te
beduchten aan dit boecxken, daar uyt zoude scheyden: maar neen, hy bleef noch
willigh als voor, niet zonder myn verwonderen, zo zyn L. noch is ende nu alle daghe
1)
t'zelve in voornemen is aan te legghen’ .
De toon van Coornhert's relaas verraadt, hoe verheugd hij was, dat de beroemde
aartsdrukker zich bereid had verklaard, zijn vertaling uit te geven. Het was bovendien
niet de eerste keer, dat de Haarlemsche notaris bij Plantin aanklopte; maar èn in
2)
1579 èn in 1584 had hij een weigerend antwoord ontvangen . Nu zou de Vertroosting
der wysheyd in het Leidsche filiaal van de Antwerpsche drukkerij ter perse gelegd
worden. In het belang van de nieuwe editie achtte Coornhert het wellicht noodig de
waarde van de oude uitgave te verkleinen: het lezende

1)
2)

Boethius vande Vertroosting der wysheyd. Leiden 1585, blz. 5, 6.
Zie: B. Becker, Thierry Coornhert et Christophe Plantin in Le Compas d'Or I (1923), pp. 106,
112.
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publiek moest overtuigd worden, dat de Plantinsche druk de voorkeur verdiende
boven de ‘mesdructe overzettinge’ van 1557.
Het bovengegeven bewijs, dat Coornhert de bewerker is geweest van de uitgave
van 1557, steunt op de aanwijzingen die hij zelf in zijn Opdracht heeft gegeven.
Maar er is meer.
Aan den tekst van 1557 gaat vooraf: I. ‘Aenwysinghe unde Vorrede van desen
V

boecke genaemt die Vertroestinge van der wyszheit’ (A II-A III ); II. ‘Dat leuen van
v

v

Boetius int cortte beschreuen’ (A III -A IV ). In den Plantinschen druk van 1585 volgt
op de Opdracht: ‘Aanwyzinghe ende Voorreden’ (blz. 7-9) en ‘Het leven van Boethius
int kort beschreven’ (blz. 9-10). Welnu, in beide uitgaven zijn deze stukken - op
1)
enkele kleine afwijkingen na - geheel aan elkaar gelijk, m.i. een afdoend bewijs
dat Coornhert, wien men er toch niet van verdenken zal, dat hij in 1585 zijn vertaling
door een andermans voorrede vooraf zou laten gaan, ook de bewerker is geweest
van den Deventer druk van 1557.
De ‘Aenwysinghe’ en ‘Dat leuen van Boetius’ in de uitgave van 1557 zijn te
2)
beschouwen als de eerste proeve van Coornhert's gedrukt proza . Zij volgen hier
in extenso; in de rechter kolom wordt De Prologhe van den anoniemen Vlaamschen
vertaler van Boethius (1485) aangehaald, voor zoover Coornhert er gebruik van
heeft gemaakt.

1)

2)

In 1557 spreekt Coornhert in de ‘Aenwysinghe’ over zijn ‘barbarische ongeleerde penne’, in
1585 laat hij ‘barbarische’ weg; in 1557 staat: ‘vindinge van den soecker’, in 1585: ‘vernoeghing
vanden zoecker’; in 1557 meende Coornhert dat de waarachtige zaligheid bestond ‘in duechde
der zielen unde gebruycke van zalicheit’, in 1585 schreef hij over ‘'t ghenieten van dueghde
ende ghoedwording’. In ‘Het leven van Boethius’ van 1585 werden ‘die Chronycken’ door ‘de
gheschichtboecken’ vervangen, ‘vermercken’ door ‘afnemen’, ‘gewoent’ door ‘gheweest’,
‘tgemeen weluaert’ door ‘'t ghemeen beste’, ‘die leeringe unde ketterrie van Arrius’ door ‘de
Lering van Arrius’. Weggelaten zijn in de uitgave van 1585 de vier regels waarin verklaard
wordt, waarom Boethius illustris genoemd werd.
Tot nog toe gold als zoodanig zijn vertaling van Cicero's de officiis (Haarlem 1561). - De
eerste biograaf van Coornhert vermeldt, dat ‘hy naer syn dertich jaren [d.w.z. na 1552] hem
oock mette penne (hoe wel hij daer in niet gheoeffent en was) beholpen heeft’. Het Leven
van Coornhert, vóór dl. I van zijn Wercken, f. lc.
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Aenwysinghe unde Vorrede van desen De Prologhe (Boecius, De consolatione
boecke genaemt die Vertroestinge van philosophie. Gent 1485).
der wyszheyt. (Deventer 1557).
Overmidts (na het gemeen seggen)
goede ware haer selfs prys met
brengende, gheen vremdt loff en
behouet, en hefft het my (goedhertige
leser) niet noedich gedocht desen
boecke enich sins te louen off prysen,
vrywillich bekennende dat het myne
barbarische ongeleerde penne,
ondoenlick unde onmoegelick is, tot die
loffweerdicheit van desen hemelschen
wyne so by te comen unde genaken, als
die seer lichtelick van elcke gesonde
tonge waerdich beuonden sall werden
1)
int smaecken . Want hier inne gheen
onnutte ydele bootsen (tot tydtkortynge
van den leser streckende) beuonden
sullen werden, mer int tegendeel
ontallycke costelycke salyge leringen, tot
trooste van den bedroefden, genesinge
van den crancken, vindinge van den
soecker, unde tot hoogen verstande van
den onuerstandigen vorderende unde
sonderlinge dienende. Boethius handelt
in desen boecke van zyn vorleden
ghelucke, omme te beter die swaerheit
zyns ongelucks unde miszualle te
betoogen. Hy verhaelt van zyn seedelyck
leuen unde redelycke daden, van valsche
unde oeck waerachtige salicheit, Wat
elcks is, unde waer inne gelegen, te
weten die valsche in ryckdomme, in
machte,

1)

a3 (l. kol.) In desen bouc handelt hij van
siner eerster studie ende eersten
ghelucke, omme so vele te bet te
betoghene de zwaerhede van sinen
mesualle. hij handelter ooc in van sinen
ghewerken ende vromen daden. vanden
vulmaecten ende onvulmaecten goede.
bewisende beede deen ende dander,
hoemen deen schuwen ende dander
nauolghen sal.

genaken - smaecken. Over Coornhert's gebruik van rijmwoorden in zijn proza, zie: P.L. van
Eck Jr., in 't Een en ander over en uit Coornhert's Zedekunst in Groot-Nederland, 1924, Juli,
blz. 97.
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eere, vermaertheit, eedelheit unde
weelde. Die waerachtyge in duechde der
zielen, unde gebruycke van zalicheit.
Bewijst oeck dat die quaden (machtich
schynende) cranck, ellendich und
onsalich, Daer tegen die goeden
(ellendich schynende) mogende unde
salich zyn. Verhaelt oeck van goeden
bestiere ouer die werlt, bewysende dat
alle dingen wel gemaeckt unde geschickt
zyn. Oeck vant geualle der auonturen
unde wat die auonture is, und int laetste
sonderlinghe van den vrye wille, all
tsamen met vaste unde
onwederspreeckelicke redene
volcomentlick gehandelt in die wyse van
den tsamen sprekinge van twee
personen, daer deen vraget unde dander
andtwoert. Daer een P staet spreeckt
Philosophia, beduydende wyszheit off
redelickheit der zielen, unde daer een B
staet, spreekt Boethius, In die persone
van elcken becommerden bedroefden
1)
mensche . Unde gelyckmen under alle
bittere medecynen (tot verzoetinge der
siecken) wat honichs plach te mengen,
also will oeck hier die Philosophie by
verscheyden onderwysingen met
honichzoete gerymde vercierde sprake,
haer Jonger vertroesten und vermaken,
hare redene onderlinge vermengende,
somtyden in Prose, unde somwyl in
Ryme. Want alle bedructe nature
gemeenlick wat veranderinges offte
nyeuwes begheert. Aldus goedhertige
leser, int aenmercken van den
moeyelycken

1)

ende stelt tvalsche goed gheleghen
zijnde in rijchede, machte, vermaerthede,
edelhede, blijscappe oft weelde,
dwarachtighe in de deuchden der sielen
ende int ghebruuc van salicheden.
Bewijst voort, dat de quade in eeren ende
in state verheuen, niet machtich en zijn,
maer cranc. Ende de goede hoe wel
versteken ende verdreuen, vroom ende
staerc. Handelt ooc vanden
gouuernemente ende bestiere der weerlt,
bewisende hoe dat alle dinghen wel
ghemaect ende gheordineirt zijn. Voort
van fortunen, van ghelucke ende
aventueren. vander vriheyt des willen,
ende hoe die metter godliker
voorwetentheit wel tsamen staet .... Ende
philosophie procedeirt hier by manieren
van dyalogen: als ofte zij twee, deen
ieghen dandre spraken, vraghende ende
antwordende, arguerende ende
soluerende. Ende daer eene .p. tusschen
tween pointen staet, spreect philosophie,
dats wijsheit of redelicheit der sielen ....
ende daer eene .b. ghelikelic tusschen
tween pointen staet daer spreect boecius
als die de sinlicheit des menschen oft
den lust des vleischs beteikent .... Ende
ghelijcmen alle bitter medicine, met wat
honeghe gemengt, den sieken te
gheuene pleicht. Also wilt hier ooc
philosophie, bij diverschen remedien
ende onderwise, met honichliker soetheit
van spraken ende ghedichte verchiert
haren disciple vertroosten ende
conforteren, die stellende in prosen ende
ooc in

v

Vgl. De Prologhe a2 (l. kol.): scriuet in den persoon van elken klaghende bedructen meinsche.
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arbeit des scryuers (in ellende zynde)
rymen.... Want ghemeenlike alle bedructe
gedaen tot uwer stichtinge unde leringe, natuere wat veranderens oft wat nieus
oeck van die goetwillicheit van den
begheert.
vertaelder tot uwer vromen, wilt als een
mensche met die gebreeckskens van
eenen mensche (in d(i)en ghy hier enige
beuindt) menschelick handelen, unde die
also straffen, als ghy in den uwen geerne
gestrafft soldt werden, unde daer by
gedencken dat het veel lichter is to
straffen dan to verbeteren. Vaert wel.

Dat leuen van Boetius int cortte
beschreuen.

De Prologhe

Boetius geboren tho Romen wt dat
vermaerde und Eedele geslachte der
Manlij. Werdt om synen hogen affcomste,
om syne natüerlycke aengeborene
wyszheit unde wtgesonderde geleertheit
(noch jonck zynde) tegen tgemeen
gebruyck van den Romeynen Raedtsman
gemaeckt, het welcke (behaluen
Scipionem) weynich andere geboert is,
unde woe well ons die Chronycken
weynich seggen van synen leuen,
machmen nochtans hier lichtelick
vermercken, wat deuchden meest in hem
gewoent hebben, wt die verscheyden
bynamen die hem van den gemenen
volcke gegeuen unde thogeschreuen
waren. Want hy werdt genoemt Boethius
na Boethes also vele beduydende als
hulper unde beschermer, Om dat hy die
verdructen ellendigen menschen (tot
syne tyden) met Raedt und daedt eenen
hulper tho verstrecken plach, also hy
oeck dagelyckes metter vermaningen
unde onder-

a2 (r. kol.) in sine ionghe daghen, ooc
ieghen de ghemeene costume van rome
raedsman ghemaect, twelke van lettel
meer andre dan van scipioen voormaels
ghesciede.
v

a2 (l. kol.) Hij was gheseit boecius a
boetes, dwelke also vele bediedt, als
hulper of beschermer. want hij in zijnen
tiden met rade ende dade de keytiueghe
meinschen te helpen plach ende noch
daghelics doet metter vermaninghe ende
onderwise van desen boucke.
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wysingen van dessen boecke doet.
Hy werdt oeck Anicius genaemt,
beduydende onuerwinlick, also hy oeck
in der waerheit was unde met synen
geduldygen doot bewesen hefft. Item
Seuerinus a seueritate, off, sequendo
verum, ouermidts dat hy der waerheit by
blyuende, oprecht unde strenge in den
gerechte was, onbuygelick doer haet off
gonste, dit seggen eenige synen rechten
name geweest to hebben. Oeck Illustris,
niet alleen om dat hy van hoghen
eedelen stammen geboren was, mer
oeck dat hy met syn eedele zeeden, met
zvn deuchsam leuen unde mett synen
doorluchtighen name syn geslachte
verclaerde unde vermaerde. Hij hefft
geleefft omtrent 520 jaren nae der
geboerten ons Heeren, und werdt na
langer ellenden unde geuancknissen,
gedoot doer beuelen van Theodoricus
die ijrste Romesche coninck, die met den
Gothen in Italien regyrde, om dat hy
tgemeen weluaert van Romen hadde
willen beschudden unde voerstaen (also
in desen boecke van hem selfs gesecht
werdt) hoe wel sommige andere seggen
die oersaecke syns doots geweest to
hebben, dat hy die leeringe unde ketterrie
van Arrius wederstondt unde niet
aenhangen wilde.

Hij was anicius gheheeten dwelc als vele
bediedt als onverwinlic. also hij ooc inder
waerheit was.
Seuerinus was hij gheseit, a seueritate,
ofte a sequendo verum, ouermids dat hij
der warachticheyt bijbliuende. vroom
ende staerc int gherechte was. niet
bughelic omme haet of ionst... ende
segghen eeneghe dat seuerinus sine
gherechte name was.
Illustris, ouermids dat hij van hogher aert
gheboren was, want zij illustres, dats edel
ende deurluchtich heeten, die de
claerheit ende lampte van harer
gheboorte metten lichte van goeder
name chieren.

In één opzicht onderscheidt de Deventer druk zich niet slechts van den Gentschen
druk van 1485, maar ook voor zoover ik zie van alle XVde en XVIde eeuwsche
uitgaven van Boethius: hij is voorzien van een 150tal kantteekeningen. Meestal
resumeeren deze den tekst waar zij betrekking op hebben met een of meer woorden
of met een korten zin,
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gelijkluidend aan den tekst. In dat geval bevatten zij niets wat karakteristiek zou
kunnen zijn voor hun auteur. Talrijk zijn echter ook de marginaliën die in beter
Nederlandsch opgesteld zijn dan de tekst zelf en dezen verduidelijken; soms hebben
deze zelfs een bekenden klank voor den Coornhertkenner. Ter illustratie volgen
hier enkele van deze kantteekeningen.
(B VII)

quaet te willen, comt licht Qwaet willen komet wt ons
1)
wt onse gebreeken.
seluen .

(H )

v

Sietstu dan niet wat
Hoghe state vermaert den
2)
grooter scanden die
quaden haer boesheit .
digniteyten den quaden
doen? voorwaer te min
soude haerlieder snootheit
blicken, waert dat haer den
state niet bekent en
maecte.

(H III)

tgundt dat van selfs geen Alzo (d)en bezitter es, alzo
eygen schoonheit inne en zyn hem die middele
3)
heefft, wert als nu
dingen .
gepresen, ende als nu
gelastert, na dat den
besitter es diet gebruyckt.

(H V)

wat plaghe es meer om te Een vrunt scynen-(de)
deeren dan die gemeene vyandt es die alre
4)
huysgeseeten vyandt?
quaetst .

daeromme syn alle
salygen god.

v

(K )

Alle saligen werden (wt
genaden) god.

Quaetheit en es dan geen Quaet es niet5).
dinc mits dat hi diet al

v

(L III )
1)

Vgl. Coornhert, Wercken, I f. 149 (a 1563): het quaat ende onse bederfnisse alleen uyt ons
is, te weten uyt onse eyghen blinde Wille. Kantteekening: 't Quaat uyt ons.

2)

Vgl. Wercken, I f. 236 (a 1564): Comt dan een boose tot state, soo moet syn boosheyt dies
te meer bekent werden.
Zie over de ‘middelbare dingen’ Coornhert's Wellevenskunste, B.I Hfdst. 14 §§ 6-29 (§ 13:
alsulcke saken zijn, so de mensche is diese heeft: te weten voor den quaden sulcx
misbruyckende quaadt, ende voor den goeden diese recht ghebruyckt, goedt). - De van de
Stoïcijnen overgenomen indeeling van alle dingen in goede, slechte en middelbare (res bonae,
malae, mediae) vormt den grondslag van Coornhert's moraalphilosophie.
In Coornhert's vertaling van 1585 luidt de tekst: Wat pestilentie is oock krachtigher om te
beschadighen dan een vrund schynende vyand? (blz. 99).

3)

4)
5)

a

a

o

d

o

o

Vgl. Wercken, I f. 339 (a 1590): Isser dan geen wesen quaadt, so ist quade geen wesen,
maar een weseloos niet. Kantteekening: Quaadt is weseloos.
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(P III )

alle fortuyne, hoedanich Alle dinck es den goeden
die sy, goedt es den
goet ende den quaden
gheenen die int ghebruyke, quaedt1).
int voortgaen ende int
vercryghen van deuchden
staen, ende den gheenen
die in quaetheyt blyuen,
alle fortuyne quaedt.

(P IV)

Op dat hun (lees: u) die
Het middel es zeker in
drouue off harde fortuyne allen2).
niet neder en werpe, noch
die geluckighe niet en
corrumpeere, zoo houdt
met stercke crachten den
middele.

(R VII)

alle tgheene datmen weet, Sulcken gesichte, all
niet na syn selffs natuere, sulcke kennisse3).
maer na der wysen vanden
geenen diet weeten,
gekent wert.

v

Wat nu den tekst van den Deventer druk betreft, zoo moet deze inderdaad als
een ‘verduytsching’ van dien der Gentsche editie beschouwd worden. Het is geen
herdruk van de Vlaaamsche vertaling, zooals de titel suggereert (‘nu nyeu ghedruct’);
ten onrechte beweerde Van de Vijver dan ook, dat Coornhert slechts de spelling
had veranderd. Overal heeft hij du van de Vlaamsche tekst vervangen door gy, dyn
door uw, sou door zy. Hoe hij Vlaamsche, Fransche en Latijnsche woorden
‘verduytscht (heeft) in Neerlandtsch’, spreekt uit de volgende voorbeelden:
cause - sake (passim), materie - stoffe (A VI), fortselike - geweldighe (A VI),
v

v

properen - eyghenen (A VII ), tempesten - onwederen (B II ), sciencie - kennisse
(B IV), sentencie - slotreeden (B IV), regieren - beheeren (B IV), regierders - overste
v

v

(B IV), accusacien - beclappingen (B V ), maniere - wyse (B VI ), frouden - bedroch
v

(B VII), juge - rechter (B VIII), naerst - genaect (C II), useren - gebruken (C IV ),
gouuernale - bestier (C VI), laboreren - arbeyden (D), int secrete - int heymelick (D),
v

flatteren - smeken (D II ), memorie - gedenckenesse (D VIII),

1)
2)

Zie blz. 252, n. 3.

3)

Vgl. Wercken, I f. 149 (a 1563), waar Coornhert het ‘ghesichte’ met het ‘onderscheydelijcke
redelijcke ooghe der zielen’ vereenzelvigt. ‘Is dit ooge suyver, klaar ende oprecht, so is syn
oordeel sulcx; of neen, soo oordeelet blindelijck ende valschelijck’.

a

o

b

o

Vgl. Wercken, III f. 18 (a 1560): Saligh is hy die de mate ende het Coninglijcke middel houdt.
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v

tormente - marter (E III ), condicie - voorwaerdt (E VII), diluuien - overwater (F),
considereren - bedencken (F), demonstracie - bewys (F IV), iniurien - versmaetheden
v

(F VII), bocheux of contrefait - een bulte of mesmaecte (H ), ignorancie - onwetenheit
v

v

(J), paeyselicheit - vreedelickheit (J VI ), concluderen - sluyten (J VIII ), destructie
v

v

- verderffnisse, vernietinge (K V , K VII ), siege - plaetze (K. VI), plainliker - claerder
v

(L), diuersche ende contrarien partien - verscheyden ende tegentlicke deelen (L ),
v

discorderen - tweestemmich ofte oneens zyn (L ), druclich - troerich (L V), conforteren
v

- troosten (L VII), poysoene - venyne (M VIII ), voys ende vorme - stemme ende
v

gedaente (N), consequencie - achtervolginge (N III), punicien - straffingen (N III ),
v

v

cesseren - vergaen (N VI ), officie der aduocaten - dienst der voirspraken (N VI ).
iugieren - oirdelen (N VII), confusie - verwerringe (N VIII), contrarien - int tegendeell
(N VIII), generacie - baringe off telinge (O II), consenteren - verwilligen (O V),
v

ghetempertheyt - gematichtheit (O V), cours - loope (P V ), fundamente v

1)

v

grondtveste (P VI ), rochen - clippen (P VII ), servitute - dienstbaerheit (Q), souffisant
- genouchsaem (Q VII), ymaginacie - inbeildinghe (RII), figure - ghesteltenisse (R
II), absencie - affweesen (R III), presencie - tegenwoordicheit (S), comparacie 2)

v

gelijckenesse (S ; F VI i.m. gelijkinge), wijsdom (iudicium) - ghewys off oirdeel (S
v

II), ghesolueert - verclaert ende ontbonden (S ).
Talrijk zijn ook de gevallen waar Coornhert een woord van de Vlaamsche vertaling
overneemt en het met een synoniem of vertaling aanvult:
v

deurschinich - klaer unde doerschynich (A V ), dooden - verdrucken unde dooden
v

v

2)

(A VI ), qualen - qualen off zieckten (A VI ), autoriteit - aensien off autoriteyt (B V),
v

v

cure - cure off genesinge (C V ), vulleesten - volleisten off vollencomen (H IV ),
cronge - prye off croongie (M IV), propooste - voornemen off propooste (P VI),
v

2)

gheschuwen - gescuwen off vermyden (Q III ), exemplen - exemplen off byspelen
v

v

(R ), instrumenten - gereetschappe off instrumenten (R IV ), passeren - lyden off
v

passyren (R V ; excedere), vulstringhen - volstringen off volleesten

1)

2)
2)
2)

Vgl. Coornhert's voorrede van zijn vertaling van Cicero's de officiis in 1561: ‘heeft mij ooc
verstout ... teghens tghemeene misbruyck te ghebruycken sommige woorden, als algemeen
voor generael, verlijckinge voor comparacie, gezellicheyt voor societas etc., die nu om
d'ongewoonte wat hardt schijnen; nochtans dat ick veel oude woorden, die wel goet, maer
out duytsch zijn, als zege voor victorie, byspel voor exempel, grontvest voor fondament,
grootachtbaerheydt voor authoriteyt met meer diergelijcken achter ghelaten hebbe’. Officia
Oiceronis... nu eerst vertaelt in nederlantscher spraken door Dierick Coornhert (Haarlem
1561). ‘De vertaelder totten Leser’, bl. * 8.
Zie n.l.
Zie n. 1.
Zie n. 1.
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v

(S), condicien - ghedingen off conditien (S III ); dissimuleeren dissimuleern off
v

veynsen (S V ).
Bekend is het protest, dat Coornhert in de voorrede van zijn vertaling van Cicero's
de officiis (1561) liet hooren tegen degenen die ‘vreemde lappen voor een welstant
ende beuallijcke chieraet opten mantel onser spraken brodden’, evenals zijn streven
om ‘het oude vergeten ende versleten nederlantse duytsch weder int ghebruyck te
1)
brenghen’ . De bovenvermelde voorbeelden bewijzen dat Coornhert ook bij de
‘verduytsching’ van Boethius een poging had gedaan ‘om onse sprake te beteren,
van vreemde woorden te reynighen, van verdoruene ghenesen, ende met haren
eyghen natuerlijcken aert te eeren doort afschuymen, wtmonsteren ende wechbannen
2)
vande Latijnsche, walsche ende vreemde woorden’ . In de eerste proeve van zijn
pen is deze zuivering nog niet consequent doorgevoerd; in Die vertroestinghe der
Wyszheyt komen o.m. nog de volgende ‘vreemde woorden’ voor:
v

v

v

Metra: rayen (B, G ; H VII : strale; P : radien), officien (C V), regneeren (C VIII),
v
v
mute (vogelkooi; G VI ), lyoen (L IV), baellie (L V ), pingeeren (L VIII), pareersel (M
v
v
v
V ), ignoreert, gouverneert (N VIII ), peys (P ), fyn (uiteinde P II), considereert,
v
3)
generale, speciale (Q VI ; S IV: algemeen , sonderling), engien (ingenium; R III).
Proza: proeye (proie; B II), disputeren (B IV, D III, E II), conspiratien (B VII; F II:
v
v
v
tsamensweringe), presideert (C V ), flatteerde (D ; D II , D IV: smeken), gratie (D
v
v
v
v
III , K III, P VII), argueren (D V , E III, H II , M VIII, Q III, R V ), precieus (E V; D II:
v
costelyck), glorie (F V ; passim), pays (G IV), gloriose, glorieuse (G IV, O VII), glauien
v
v
v
(glaive; H IV ), assenteer (J V; N II: verwillige), spatie (N II , R VII, R VII ), gouerneert,
disponeert (O VIII), usurpeert (P III), betaillien (ed. 1485: batallien; P IV), corrumpeere
v
v
v
(P IV ; P VIII : ongecorrumpeerde off onverderflycke wille), puniert (P IV ), confirmeert
4)
(P VI) .

1)
2)
3)
4)

v

Officia Ciceronis. ‘De vertaelder totten Leser’, bl. * 7 , * 6 vlg.
Aldaar, bl. *6.
Zie blz. 254, n.l.
Uit de Vlaamsche vertaling heeft Coornhert een heele reeks middelnederlandsche woorden
overgenomen: lyselick (A VIII), vervanghen (affirmare; D IV), also zaen (D VI), voorbare (F
v

IV), marasschen (F IV, K VI), lybaerdt (G VI, M VIII, N), inaderen (H VIII ), staphans (I; maar
v

v

v

v

v

C III, D IV : terstondt), twint (K III , P ), spadich (segnis; M VIII), wase (N V ), plats (O V ;
maar D II: gantselich). - Uit de Zuidoostvlaamsche bron heeft Coornhert klakkeloos
overgenomen eist voor ist, evenais den vorm met h in heischt en huren.
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Wat de Metra in den Deventer druk betreft, zoo zou men hier en daar van een
bewerking van den Vlaamschen tekst kunnen spreken, zooals blijkt uit onderstaande
voorbeelden:
Gent 1485
Boek I Metrum 5

Deventer 1557

Du zachs de iaren met dijner cracht

Het jare verzacht ghy met uwer cracht

So dat de looue die deene dringhen,

Zoo dat men die looffkens (die deen
dander dringen)

Dander zoete winde weder bringhen.

Door zoete winde wt siet springen.

Boek II Metrum 2
Nemmermeer wert hij rijc van ebben

Die altyt te luttel heẹft, nae synen waen

Die altijts waent te luttel hebben.

Mach nimmermeer rycdom des herten
ontfaen.

Boek II Metrum 5
Noch van bataillen was doe ghehoort

Van oirloge en was niet gehoirt

noch ute wreeden nijde dbloed

Noch het bloed en was niet doer nyt opt
velde

Up de velden ghesturt onzoet

Gestort met wreetheit ende gewelde.

wat soudemen doe of noch ten tijden

Wie soude hem hebben moeg(en) tot
dien tyden

Hebben gheweist of varen in strijden.

Porren om te vechten offte stryden.

Boek III Metrum 5
Zo wie dat machtich wesen wille

So wie dat will weesen machtich

Moet temmen zijnen wreeden wille

Moet temmen zyn wreede wille crachtich,

Den hals niet gheuen ter lusticheit

Den hals ter wellusten niet bereyden,

Noch bieden ter onreinicheit.

Van alle onreyniche(i)t hem verscheyden.

Boek V Metrum 3
Weet hy dat hij begheirt elc man

Weet elck man, tgundt dat hy begeert,

Wat sal hy pijnen om dat hij can.

Wat pyn sall hy doen, opdat hyt leert.

Indien men den Latijnschen tekst raadpleegt, kan men zich overtuigen, dat de
afwijkingen van den Vlaamschen tekst geenszins door het origineel beïnvloed zijn.
Toen Coornhert
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zich met de ‘verduytsching’ van Boethius bezig hield, kende hij nog geen Latijn; met
1)
de studie daarvan zal hij kort daarna begonnen zijn . Het is derhalve minder juist
2)
te spreken van ‘quelques changements faits sur le texte latin’ . De vergelijking van
Coornhert's tekst met de Vlaamsche vertaling leverde slechts één afwijking op
berustend op den Latijnschen tekst, die in het Gentsche incunabel telkens aan de
3)
Vlaamsche vertaling voorafgaat .
Tenslotte nog een veronderstelling waarom Coornhert zijn bewerking in Deventer
heeft laten drukken. Volgens Arnold zou Symon Steinberghen, zonder Coornhert
4)
er in te hebben gekend, diens handschrift ter perse gelegd hebben . Maar indien
dit zoo was geweest, zou deze zeer zeker dit feit in zijn Opdracht van 1585 vermeld
en er een energiek protest tegen aangeteekend hebben.
Misschien is de Deventer druk in verband te brengen met Coornhert's vriendschap
voor den koopman Hendrick van Marckel, herhaaldelijk burgemeester van Deventer
5)
in de jaren 1550-1581 . Sedert 1544 behoorde Van Marckel tot Coornhert's
6)
vrienden ; aan hem droeg hij in 1567 zijn geschrift over

1)

Over den leeftijd, waarop Coornhert Latijn is gaan leeren, zie: S.v.d. Meer, Bijdrage tot het
onderzoek naar klassieke elementen in Coornhert's Wellevenskunste, blz. 2 n. 1. Het gebeurde
na 1552; volgens Coornhert zelf in 1557, volgens Bor (Historie der Nederlandtsche Oorlogen,
b

2)
3)

1679, III blz. 541 ) in 1554 of 1555.
Zie hiervóór, blz. 242.
In boek III, metrum VIII wordt n.l. capreas in de Gentsche vertaling weergegeven door wild,
terwijl Coornhert ervan geytkens heeft gemaakt. - In boek II, metrum IV is humili domum
memento / certus figere saxo in het Vlaamsch vertaald:

Stellen teener middeler stede
Daertu wel bewaers zijs mede.
Bij Coornhert luiden deze verzen:

En stellen die [n.l. woonste] op een steenroots heel neder
Soo zydy beschermt voor alle onweder.

4)
5)
6)

Coornhert kan den commentaar in de Gentsche editie ingezien hebben, waar vermeld wordt,
dat ‘de text na tlatijn zeit up eene nedere rootse of steen’.
Zie hiervóór, blz. 242.
Zie over Van Marckel: W. van Hooff-Gualthérie van Weezel, Zijn de spelen van Coornhert
ooit opgevoerd? in Ned. Arch. v. Kerkgesch. dl. XXII (1929), blz. 145.
Aan Van Marckel's zoon schrijft Coornhert, dat de ‘vrundtschappe tusschen u salige Vader
v

ende my stadelyck is geweest, langer dan seven ende dertich Jaren’. Wercken, III f. 368 . H.
van Marckel stierf 4 Maart 1581.
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Lijdens troost op, omdat hem ‘in verscher gedachten is ghecomen het sonderlinge
Exempel van lijdtsaemheyt binnen weynigh Iaren ghebleken aen U.E. in
1)
verscheydene groote tegenspoeden U.E. teffens overvallende’ . Uit dezelfde
opdracht blijkt dat Van Marckel in den loop der jaren Coornhert menigen
vriendendienst heeft bewezen. Best mogelijk dat hij hem bewogen heeft de
Vlaamsche vertaling van Boethius te bewerken en de kosten van de druklegging
voor zijn rekening genomen heeft.
A m s t e r d a m , J a n u a r i 1938
B. BECKER

1)

Wercken, III f. 368.
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Nog ‘op sijn hooft soeken’
In een vorige aflevering van dit tijdschrift heeft Dr. R. van der Meulen de
bovenstaande plaats uit den Reinaert verklaard als een omschrijving van: ‘luizen’
en ze vergeleken met lit. galvos jieškojimas letterlijk: ‘het zoeken van het hoofd’.
De Middelnederlandsche zinswending iemand op zijn hoofd zoeken voor: ‘iemand
luizen’ staat in de Germaansche talen geïsoleerd; men zal ze althans in de lexica
te vergeefs zoeken. Daarom is het wellicht de moeite waard er op te wijzen dat het
Oudnoorsch voor dezelfde ‘nere’ een gelijkaardige uitdrukking kent, namelijk: skođa
í hǫfđi einum ‘iemand het hoofd onderzoeken’ letterlijk: ‘iemand in het hoofd (= haar)
kijken’. Het luizen was, evenals het wasschen en het kammen van het haar, een
1)
liefdedienst die ook in de Oudnoorsche samenleving bekend was.
De Laxdoela saga vertelt hoe Óláfr Hǫskuldsson den boosdoener Stígandi in zijn
macht weet te krijgen: met bedreigingen en geld weet hij de meid die er met den
roover een liefdebetrekking op nahoudt over te halen haar minnaar verraderlijk uit
te leveren. De meid gaat naar haar kudde: Kemr þá Stígandi til móts viđ hana. Hon
fagnar honum vel ok býđr at skođa í hëfđi honum. Hann leggr hëfuđit í kné henni
ok sofnar skjótliga. Þá skreiđiz hon undan hëfđi honum ok ferr til móts viđ þá Óláf
ok segir þeim, hvar þá var komit ‘Daar komt Stígandi bij haar. Zij ontvangt hem
vriendelijk en stelt voor hem het hoofd te onderzoeken. Hij legt zijn hoofd in haar
schoot en slaapt vlug in. Dan trekt zij zich van onder zijn hoofd weg en gaat naar
Óláfr en zegt hem hoe de zaken staan’ Laxd. 38, 5-6.
Ook hier dus wordt het ‘hoofd zoeken’ aangewend om

1)

Men zie hierover Krause, Die Frau in der Sprache der altisländischen Familiengeschichten
(Göttingen 1926), blz. 139.
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iemand op een listige manier in zijn macht te krijgen, en men kan zich wel te recht
afvragen, of achter het elc op sijn hooft soeken in den Reinaert geen minder
onschuldig begrip dan het zoeken van ongedierte verborgen zit. Verder ligt het voor
de hand hier te denken aan de figuurlijke beteekenis die het ndl. luizen en het nhd.
lausen hebben, namelijk: ‘op een bedrieglijke manier berooven’, ‘beetnemen’.
De Oudnoorsche omschrijving skođa í hǫfđi is, evenals het Middelnederlandsche
1)
op sijn hooft soeken, een ἅπαξ λεγόμενον .
Leiden
F. DE TOLLENAERE

1)

Zie Cleasby i.v. skođa.
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‘Besproken plaatsen’ uit Hadewijchs liederen
Nu de ‘ideale uitgaaf’ van Hadewijchs liederen, waarover Mej. Dr. M.H.v.d. Zeyde
1)
spreekt in haar artikel: ‘De tekst van Hadewijchs liederen’ , waarschijnlijk nog lang
zal uitblijven, zij het mij vergund, n.a.v. dit artikel, met veel belangstelling door mij
gelezen, eenige opmerkingen te maken. Vooral waar de schrijfster zelf terecht op
de noodzakelijkheid wijst, dat ‘men van alle kanten het zijne tot de tekst en de
interpretatie van Hadewijch’ [zou bijdragen] enz., bestaat er reden, hieromtrent iets
in 't midden te brengen.
Wat mijn eigen bewerking van de Liederen betreft, deze eerste poging tot een
kritische uitgave naar de 3 hss. vertoont onmiskenbare gebreken, door niemand
misschien zoo zeer als door mijzelf gevoeld; ten deele verklaarbaar uit de
omstandigheden, waaronder dit proefschrift moest ontstaan, maar daarom helaas
niet minder onloochenbaar.
In hoeverre het echter noodig was, het ‘algemeen inzicht in de figuur van
2)
Hadewijch als mens en als auteur te verhelderen’, de al-of-niet waardeloosheid
van wat anderen vóór Mej. Van der Zeyde hierover als hun zienswijze hebben
gegeven (de beteekenis b.v. van Prof. Dr. G. Kalff juist in dit verband) laat ik hier
buiten beschouwing.
Thans wil ik mij alleen bepalen bij wat de tekstkritiek in 't genoemde artikel raakt.
Het zijdelingsche verwijt van Mej. Van der Zeyde, Stracke bij de bewuste
verbetering in mijn bloemlezing niet te hebben genoemd, kan ik alleen maar
beantwoorden met de bekentenis dat zijn artikel mij was ontgaan.

1)
2)

In dit Tijdschrift: LV, afl. 1, blz. 11-34.
Ik cursiveer (J.S.).
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Maar nu ter zake over de voorgestelde veranderingen van Mej. Van der Zeyde in
tekst en interpunctie.
Lied II, 1-9:1 Tsaermeer sal in corten tide / Tsap vanden wortelen opwaert slaen;
/ Daerbi sal, verre ende wide, / Bempt ende cruut sijn loef ontfaen; / 5 Dies so hebben
wi sekeren waen: / Die voghele werden blide. / Die gheet in minnen te stride / Hi
sal verwinnen saen, / Opdat hi niet en mide.
Het plaatsen van r. 6 tusschen strepen geeft, bij de opvatting van Mej. Van der
Zeyde van de heele strophe, den eenig mogelijken zin. Maar ik ben er volstrekt niet
van overtuigd, dat er voor H. een vanzelfsprekend verband bestaat tusschen natuuren menschenleven zóó als Mej. Van der Zeẏde dat aanneemt. Ook in haar
proefschrift (blz. 102 vlgg.) trof mij dit als een van de dingen om een vraagteeken
bij te zetten. Vooral waar er meestal tegenstelling is tusschen natuurindruk en
Hadewijchs eigen stemming. ‘Ten blijsten tide van den iare, / Dat alle voghelen
singhen clare / Ende die nachtegale openbare / Ons maket hare blijscap cont, / Soe
hevet de herte meest sware, / Die edele minne hevet ghewont’. (Lied XIII, hs. A,
XIV, hs. C, str. 1). Aangrijpend als hier, van onmiddellijke werking is dikwijls juist
dat contrast.
Om op Lied II, 1-9 terug te komen: voor mij beteekent de strophe: ‘Weldra zal het
sap van de wortelen opstijgen, waardoor weide en gewas zullen gaan groenen. Ja,
1)
de Lente kòmt! Want de vogels gaan al fluiten. (Zoo is ook) “voor den minnende
2)
de overwinning nabij” , als hij den strijd aandurft’.
Noode zou ik dien regel: ‘Die voghele werden blide’ juist in 't eerste gedeelte van
de strophe, den natuurindruk missen,

1)

2)

‘Dies so hebben wi sekeren waen’ heeft n.l. betrekking op de voorafgaande regels, die met
elkaar het vóór-gevoelen van de naderende Lente onder woorden brengen. Mej. Van der
Zeyde legt hier eerst de letterlijke vertaling van Dr. Van Mierlo verkeerd uit, om ze daarna
belachelijk te maken. Immers, in de voorafgaande regels staat niet dat ‘in het voorjaar’ (ik
cursiveer, J.S.) ‘het gras groen zal worden’! Maar dit lenteteeken staat hier voor de lente zelf
in de plaats, wat ieder onbevooroordeeld lezer zonder moeite zal inzien.
Om de woorden van Mej. Van der Zeyde te gebruiken.
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waar hij door Mej. Van der Zeyde door de strepen uit wordt gelicht. Bij Hadewijchs
echt, onmiddellijk, zuiver natuurgevoel wordt haar de nadering van de lente door
die vogelgeluiden bewust. Op zoo'n prillen voorjaarsdag, als er nog zoo weinig
leven, bijna geen lentewaas nog is te bespeuren, fluiten immers de vogels reeds
hun lentetonen tegen alle guurheid en koude in. Bij hun lentebeloften ‘ziet’ H. die
onzichtbare, maar nu als werkelijkheid besefte, inwendige werking in de natuur, in
de aarde, dat naar buiten willen dringen van de levenskrachten, den verborgen
lentestrijd in 't vroege voorjaar. De geluksstemming breekt bij haar open in een
juichtoon bij 't vóórvoelen van de lente; bij de verzekerdheid dat ook de minnende
het ‘winnen’ zal, als ... dezelfde krachten aan 't werk zijn: ‘opdat hi niet en mide’,
noodzakelijke voorwaarde, waaraan de mensch willens moet voldoen, uitdrukkelijk
hier vermeld, maar in den lentestrijd als onweersprekelijke en dus ongenoemde
natuurkracht aanwezig. (Bevat deze laatste regel meteen niet één van de punten,
waarom - ook voor H. - de gelijkstelling van natuur- en menschenleven niet mogelijk
is?). Door de verwantschap echter van 't natuurgebeuren en de menschelijke ervaring
e

e

is hier tusschen 't 1 en 2 gedeelte van de strophe, tusschen inleiding en toepassing
een mooie verbondenheid.
In Lied II, 64-72 doen de strepen van Mej. Van der Zeyde goeden dienst en kunnen
dus dankbaar worden aanvaard.
Volgens Mej. Van der Zeyde geven in Lied VI, 57-60 ‘de laatste beide regels,
zoals ze daar staan, geen zin’. Is Mej. Van der Zeyde niet wat gauw, met voor ‘onzin’,
‘geen zin’ uit te maken wat niet overeenkomt met haar verklaring? (Meer ‘hovesch
ende scone’ zou 't zeker zijn, de mogelijkheid aan te nemen dat ook een ander zijn
(haar) redenen voor zijn lezing kan hebben en daarnaar te zoeken, alvorens tot het
verwerpen van anderer bedoelingen met dergelijke dooddoeners over te gaan). De
uitspraak: ‘De minne te missen is een ramp voor mij, want ik geniet ze niet’, heeft
integendeel alle recht van bestaan voor H., als men dit want dan maar opvat als:
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‘ja, wèl mag ik dat zeggen; want ...’, of: ‘wel waarlijk is het een derven van de minne,
omdat ik er het volle genot niet van heb’, waarin dat Hadewijchsche: ‘alles of niets’
ligt opgesloten. Toch moet ik toegeven, dat de beteekenis van de vier regels aan
duidelijkheid niets te wenschen overlaat met de strepen van Mej. Van der Zeyde,
die daarom aannemelijk zouden zijn; alleen wordt het geheel daardoor (voor mij)
wat te ‘beredeneerd’, te ‘overdacht’.
Lied VII, 13-20. Hier zou ook mijn lezing kunnen dienen. Punt na 15.
En dan:
Alsoe nuwe te rechte al soude,
Tierst dat hem minne verscene,
Soe hadde hi lettel vriende.

De ‘nuwe’ (onzer een, wie tot de ‘nuwen’ behoort) zou - en dat terecht (= uit den
aard der zaak, dat is nu eenmaal niet anders) - weinig vrienden hebben, als hij nog
maar pas de Minne heeft leeren kennen.
Lied X, 37-45 (in hs. A IX, 37-45).
Met kracht kom ik hier op tegen de lezing en interpunctie van Mej. Van der Zeyde.
De melodie van de strophe wordt totaal bedorven door dat vraagteeken na 38! Ook
zou in dezen regel als spontanen wanhoopskreet gedacht (‘Lief, wanneer ghi comen
selt?’) die verwrongen woordschikking hinderlijk onnatuurlijk zijn. De ‘ongelukkige
verbinding’ 38, 39? Ik heb het juist altijd zoo prachtig gevonden, dat alleen bij 't
voorgevoel al der nadering van den geliefde (vandaar 't futurum) zij zich begenadigd
voelt door zijn ‘nuwen troest’.
Het Soe ..., Soe ... van 39, 40 heeft niet alleen veel meer ‘zin’ als terugslag op
het ‘wanneer’ in 38, maar versterkt de muzikale eenheid, de stijging tot 44 in de
rhythmische beweging. 38 als aangehaalde vraag te lezen, werkt storend. Alleen
regel 37 de uitdrukking van die zoo dikwijls gevoelde wanhoop, waarin zij als een
reddeloos verlorene om hulp roept. In 38 de plotselinge verrukking, wanneer haar
gedachten zich wenden naar 't hoogste
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heil dat haar kan geschieden, waarmee dan 39 ten nauwste samenhangt; de
overmoedig-zegevierende stemming 40 en vlgg.; dan opeens de nederlaag (44) en
1)
het smoren van de klacht in 45 over deze onzegbare ellende .
Na regel 37 plaatste ik een punt. Deze zou echter de waarde moeten hebben van
een ‘point d'orgue’ in de muziek. Hoe dit nu uit te drukken? Het ontoereikende van
ons leesteekenstelsel voor toon, toonshoogte, stembuiging, het langer of korter
aanhouden van de rust blijkt altijd weer opnieuw. Het afbreekteeken? (....) Maar H.
valt zichzelf niet in de rede; er moet ook niets worden aangevuld door de(n) lezer.
Ook zou dit teeken misschien aanleiding geven tot die zweving in de stem, dien
ietwat hoogen galm, dien men hier juist niet hebben moet. De toon daalt nog bij
‘lóeste’ na ‘ónver’. H. blijft verzonken in die doffe verslagenheid, tot deze opeens
wijkt voor den stralenden lichtglans van 't in 38 aanschouwde. ‘Aandachts’-teekens
na 37? Misscḥien nog 't beste. De overige leesteekens zou ik willen aanbrengen
als volgt, hoe onbevredigend ook altijd volgens het boven-gezegde:
37.

Dicke roepic hulpe alse die onverloeste - Lief, wanneer ghi
comen selt,

40.

Soe noepti mi met
nuwen troeste,

39.

Soe}zonder klemtoon.

Soe ridic minen
hoghen telt

40.

Soe}zonder klemtoon.

Ende pleghe mijns liefs alse alrevroeste;
Ochte die van noerden, van suden, van oeste,
42.

45.

Ochte = alsof.

Van west al waren 43.
in miere ghewelt.

Of een (ironisch)
uitroepteeken?

Soe werdic saen te 44.
voete ghevelt ....

(hier wel een ‘afbreken’)
Sóe hier met veel nadruk,
(tegenstellende kracht).

Ay, wat holpe mine
ellende vertelt!...

Bijna ondoenlijk (tenminste voor mij), op het papier duidelijk

1)

Over deze strophe van zeldzame schoonheid, haar beeldspraak, haar wisselende stemmingen
zou veel meer te zeggen zijn; ik deed dit o.a. in de inl. mijner bloeml, blz. 36, 37; Had. myst.
blz. 126, in dit Tijdschr. dl. XXXI, blz. 114-170. Voor de verklaring der leesteekens dacht ik 't
bij 't bovenstaande te moeten laten.
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te maken, hoe men zich de voordracht denkt, hoe men die ‘hoort’. Ik ga dus nu over
tot Lied XIV, 67-72. Hier brengen de strepen van Mej. Van der Zeyde geen oplossing.
De beteekenis van ‘onghesonden’ wordt er niet door verklaard. Ook ik (evenals Dr.
Van Mierlo) vat het op als ‘degenen die den “heelmeester” nog van noode hebben’
(al liet ik dit in mijn uitgave zonder commentaar). Dat er in het lied nog niet van de
buitenstaanders gesproken is, verhindert d.m. niet, dat het in deze strophe wèl zou
worden gedaan. Lied XVI, 55-60. Hier zijn met mijn interpunctie (Lied XV, 55-60 in
mijn uitgave) de strepen ‘volgens het reeds’ (sinds wanneer?) ‘bekende procédé’
overbodig. Sade = verzadiging. ‘Ombite’ bijstelling daarvan (waarvóór men ‘n.l.’ kan
denken). ‘Ophouden’ in r. 60 zou m.i. moeten beteekenen: ophouden (te geven);
dus: ‘zij, die mij (eenmaal) had verheugd, houdt op “met nuwen vlite” (te geven)’, al
is deze beteekenis van ‘ophouden’ misschien bestrijdbaar.
Lied XXII, 43-44. Hier liet ik vlgs. Mej. Van der Zeyde ‘de verklaring open’. Ik
verzuimde n.l. te verwijzen naar de woordenlijst, waar men van ‘mi vercrighen’ de
verklaring (hoewel met een vraagteeken) kan vinden, die ik bij den tekst niet met
zekerheid durfde geven. De bedoeling was dus: ‘dat ik er mijzelf niet toe kan
brengen’, of ... enz. Nu, bij 't opeens terugzien van die regels, las ik er (zonder verder
te kijken) niets anders in dan: ‘Het valt mij moeilijk, mijzelf niet te kunnen brengen
tot het bekennen (van de minne; van welk ander “geloof” zou hier sprake kunnen
zijn?) of ik moet mijzelf begeven, in den steek laten’, d.w.z. volkomen afstand doen
van al het eigene, van 't vroegere ‘zelf’, dit geheel laten varen, wat dus neerkomt
op hetgeen door Dr. Van Mierlo mooier is uitgedrukt in ‘mij zelven’ (l. zelve)
‘ontvallen’, ‘geheel aan mij zelven’ (l. zelve) ‘ontzinken’. Moest ik een gissing doen,
dan zou ik om het herhalen van ‘ontbliven’ als rijmwoord (46) te vermijden, opperen:
ontliven (dus zichzelf, het vroegere zelf dooden), al komt dit woord mij niet
Hadewijchsch voor; zoodat ik voorloopig nog liever ontbliven zou laten staan.
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Maar waarom wil Mej. Van der Zeyde ‘verbeteren’: Mi swaert dat ik minnen niet en
can vercrighen / Int bekinnen? Het rhythme gaat erdoor verloren; het ‘herstel’ van
het binnenrijm minnen - bekinnen is een te gering voordeel om het rhythme daaraan
op te offeren. Daarenboven, wat beteekent: ‘minnen vercrighen in 't bekinnen’
(missch.: minne verkrijgen door haar met het verstand te erkennen? Of: de Minne
tot mijn begrip brengen, haar leeren doorgronden?). Wordt de bedoeling er duidelijker
door? Is in verband met het geheel (H.'s strijd tusschen haar natuur en 't geweld
dat zij deze ter wille van de Minne moet aandoen) de lezing mi niet veel
waarschijnlijker? Dat de afschrijver ‘in zijn voorbeeld natuurlik een sterk afgekort
“minnen” aantrof’ is een volslagen onbewijsbare stelling van Mej. Van der Zeyde.
Lied XXIV, 21-30. Mej. Van der Zeyde heeft mijn bedoeling niet begrepen, waar
zij 30: ‘Bi orewoede van minnen maget gescien’ opvat als een ‘losse mededeeling’.
Het is het antwoord op de (rhetorische) vraag in 21-29, n.l. de verzekering, dat dit
vercomen geschiedt, (wordt bereikt) door ‘orewoet van minnen’. Waarom ‘maecht
ghescien’ niet opgevat als een voorwaardelijke bijzin, ongeveer met de beteekenis
van ‘Deo volente’? Omdat dit een stoplap zou zijn. 25 tusschen strepen te plaatsen
lijkt mij onnoodig. Ook zonder deze zal ‘Op hare hoghe staghe(n)’ wel als bepaling
gelezen worden zoowel bij ‘si leide’ als bij ‘toende groet ghewin’.
Lied XXVI, 73-84. (Alweer) ‘Onzin’? Waarom zou wat ‘die creatueren wect’ en
‘doet opstaen’ (sc. ‘ten nieuwen leven’) hun geen ‘rike sonder enich ghelike’ beloven?
Als de laatste regels moeten worden beschouwd ‘als een soort van postscriptum’,
wat is dan het subject? Hoe kunnen ze grammatisch op één lijn worden gesteld met
73, 74?
Lied XXVII, 5-8.
Wie die ‘men’ is? (r. 8): ‘Daer men bi soude sijn gheeert’. Wat er gewoonlijk onder
wordt verstaan: de ‘groote menigte’, hier in tegenstelling tot H.'s kring (de ‘nuwe’);
dezelfde ‘men’,
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als in r. 6. De zonderlinge veronderstelling dat H. aan zichzelf zou hebben kunnen
denken is niet in mijn hoofd opgekomen. Evenmin, dat commentaar bij ‘men’ noodig
zou zijn! ‘Een goed verstaander’ ... enz. H. klaagt erover ‘dat men der minnen es
so fel’ (r. 6). Die tegen de Minne vijandig gezinden vertrappen haar leer (r. 7), terwijl
die hun juist tot eer zou moeten strekken. De verandering ‘men’ in ‘minne’ zou
volgens mij dus niet ‘natuurlik’ ‘de juiste lezing’ opleveren; is, hoewel niet gewaagd,
n.m.m. volkomen onnoodig. H. wil hier m.i. te kennen geven, hoe dwaas de vijanden
der Minne zijn door de eer te versmaden van tot haar volgelingen te mogen worden
gerekend.
Lied XXVII, 28-30. Gaarne geef ik de veronderstelling op, dat ‘oude’ zou staan
voor ‘houde’. Wel heb ik (ook vroeger) aan de mogelijkheid gedacht dat in: ‘So leert
hi ane minnen cracht / Vrede oude ghewinnen’ oude = als oude van dagen, in zijn
ouderdom. Het komt mij meer voor de hand liggend voor i.p.v. oudde (als een
schrijffout in hs. A) met de beide andere hss. te lezen oude, dan ‘Vrede’ te
veranderen in ‘Vroede’ [bij oudde (ouderdom)] wat geen der 3 hss. heeft, hoe
verdedigbaar (en goed verdedigd) deze gissing van Mej. Van der Zeyde overigens
ook is.
Lied XXX, 7-12. Tegenover de interpunctie van Mej. Van der Zeyde, waarbij de
eerste zin (7) wordt afgebroken en later weer opgenomen (11) en in anderen vorm
(12) voltooid, zou een andere zijn te stellen met de beteekenis dat de Minne haar
‘het minnen’ moge ‘onnen’, waarvan de ‘vremde’ haar een verwijt maken, al kunnen
zij haar dit ondertusschen (met eenige Schadenfreude gezegd!) toch niet ontnemen
(beletten) enz.
Die minne moets mi onnen:
Ic hebbe minnen begonnen
Dies mi die vremde wanconnen,
(Dies mi benemen niet en moghen). Enz.

Tusschen het ‘onnen’ (hier ten goede houden) door de Minne en het ‘wanconnen’
(kwalijk nemen) van de ‘vremde’ is dan
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een fijne, ietwat ironische tegenstelling, waarin ligt opgesloten, dat H. ‘met het
wèlnemen van de Minne’ juist aandurft, wat de ergernis van de ‘vremde’ opwekt!
De slotregels 11-12 bevatten dan de fiere voldoening dat zij ondanks tegenstand
het minneleven is begonnen (‘Ic hebbe minnen begonnen’) en de bede: God geve
dat ik aan der Minne eischen moge voldoen (hare: voor de Minne; doghen: deugen,
geschikt zijn voor) (God gheve dat ic hare moet doghen).
Lied XXXV, 11-16 zou ook zóó kunnen worden gelezen:
Hoe mochte een herte ghedueren daer
Die liden moet so meneghe doet
Alse hi ghesmaect die hem bekint
Altoes van minnen al onghemint
15.

Ende al ontseghet
wies si ontfaet
Hulpe ende troest
ende toeverlaet?

15.

al = alles. wies si
(i.p.v. wien si in de hss.)
= waarvan (antec. al) si
= die herte (cf. r. 11).

Lied XXXIX, 64-67 (niet 68) wordt in mijn uitgave van de Liederen gelezen:
Ic weet wel, hads die minne stade,
Si troeste minen droeven moet
Ende docht hare van mi yet scade,
Dat si mi dus verderven doet.

Het vraagteeken achter de ‘vertaling’ van 65 moest alleen te kennen geven, dat
deze mij (als te zwak van uitdrukking) niet bevredigde, hoewel ze m.i. letterlijk den
inhoud weergaf; niet, dat ik ‘geen oplossing’ wist. De beteekenis van 't geheel is bij
mijn interpunctie: ‘de Minne zou, als zij kòn, mijn droef gemoed wel troosten en het
dan’ (n.l. als zij kon wat zij wilde) ‘wel betreuren’ (dus nalaten), ‘mij in 't verderf te
storten’ (wat zij nu wèl moet doen), m.a.w.: was zij volkomen vrij, dan zou zij mij
uitredding geven. Toch geloof ik met Mej. Van der Zeyde dat het geheel wint door
66 en 67 tusschen strepen te plaatsen, al vind ik de verklaring van die regels bij
Mej. Van der Zeyde ook minder gelukkig. In elk geval zal het vraagteeken achter
67 toch moeten vervallen?
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Lied XLIII, 8-11. Hoewel juist boven (Lied XXXIX, 64-65) is gebleken dat er gevallen
zijn waarin de Minne (nog) niet troosten kan en de verbazing van Mej. Van der Zeyde
over den regel ‘Mi en mach troesten niet de minne’ mij dan ook ongegrond schijnt,
is n.m.m. haar gissing ‘niet dan minne’ toch een gelukkige vondst. Niet omdat we
hier ‘alweer’ te doen zouden hebben met ‘een vergissing van de afschrijver, die
1)
grafies voor de hand lag’ (dat doet ze m.i. niet) , maar in verband met het geheel
der strophe, vooral met 10 en 11. Bij behoud van de oude lezing, zou de interpunctie
m.i. moeten zijn als volgt:
Mine mach troesten niet de minne,
Doer hare es mi al leet ghewin.
10. Si es de cracht van minen sinne;
Want si es selve raet ende sin.

‘Al kan de Minne mij niet troosten’, (omdat H. daarvoor nog niet ver genoeg is, wat
weer mooi aansluit bij de laatste regels der vorige strophe: ‘Maer boven al gheet mi
die vaer, / Hoe ic ter minnen sal gheraken’ - Echter de gissing van Mej. Van der Z.
past daarop ook uitstekend -), ‘toch is mij terwille van de Minne alle leed gewin’ (om
daardoor verder te komen, een telkens bij H. terugkeerende gedachte). De oude
lezing is in 't heele lied volkomen op haar plaats; die van Mej. Van der Z. past beter
in de stemming van de strophe.
In verband met noot 1, blz. 15, zij mij de opmerking vergund, dat op de volgende
plaatsen, waar Mej. Van der Zeyde de lezingen uit hs. A stelt boven den tekst van
Dr. Van Mierlo (naar hs. C) - grondslag harer besprekingen - dit geen nieuwe lezingen
zijn van Mej. Van der Zeyde, maar de bestaande in mijn uitgave van de Liederen.
Trouwens met de hss. C en A bedoelt Mej. Van der Zeyde, klaarblijkelijk zonder
kennis van de hss. zelf, in dit artikel en haar proefschrift doorloopend de lezingen
Van Mierlo en Snellen. De bovengenoemde noot echter zou juist aangaande deze
lezingen aanleiding kunnen

1)

Zij zou eerder bij 't onjuist opvangen op 't gehoor af kunnen zijn ontstaan.
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geven tot onzekerheid (bij den lezer) omtrent het voorkomen daarvan in den tekst
mijner uitgave, wat niet in Mej. Van der Zeydes bedoeling kan liggen. De bewuste
plaatsen zijn: Lied XVIII, 15 (hs. A XVII, 15); II, 102; III, 38, 61; V, 1; VI, 50, 52; VII,
19; IX (A VIII), 24 (‘ghevet’ A; ‘Dies’ echter uit B: zie noot 5 mijner uitg., blz. 20); X
(A IX), 15; XI (A X), 80; XII (A XI), 2, 46; XIV (A XIII), 14; XV (A XIV), 38; XXIX, 105;
XL, 25-28. Mej. Van der Zeyde behandelt ze op blzz. 18, 27 vlgg. van haar artikel.
Aardig is het, dat zij op blz. 27 bij een - zeer voor de hand liggende - gissing van
mij (echter toen ook niet in den tekst opgenomen) een betere verklaring geeft dan
die ik zelf daarbij indertijd heb gegeven! In mijn bloemlezing liet ik de gissing varen,
omdat ik daarboven per slot de lezing van de hss., ondanks het onzuivere rijm,
verkoos, als natuurlijker en mooier van tempo en toon. De onzuivere tegenstelling:
Minne-Ghelucke, waarvoor Mej. Van der Zeyde terecht in den tekst ‘geen enkele
grond’ [ziet], ontstaat dan echter door verkeerdelijk den nadruk op ‘Ghelucke’ te
leggen, die moet vallen op ‘níe’ en plách’. De tegenstelling in de laatste twee regels
der strophe ligt tusschen 't verlangen en 't niet-bereiken. Den laatsten regel had ik
dus beter vrij kunnen weergeven door: 't ‘Geluk’ (evenals door Mej. Van der Zeyde
door mij opgevat als ± het Lot, of wil men ‘het leven’, ‘de omstandigheden’ - vandaar
ook de hoofdletter -) ‘heeft dat nooit gewild’, ‘heeft mij dat steeds onthouden’ (nl.
die vreugde door de Minne), dan zooals ik in mijn bloemlezing heb gedaan, wat tot
de bewuste misvatting t.o.v. Minne-Ghelucke kon leiden. - De oude gissing opnemen
in den tekst met de verklaring van Mej. Van der Zeyde? Tegen den leestoon zou er
dan voor mij altijd nog eenig (hoewel minder) bezwaar blij ven bestaan.
Als een ‘positieve bijdrage tot de kennis van Hadewijch’ kunnen bovenstaande
opmerkingen zeker niet worden beschouwd! Mochten zij echter eenige overweging
verdienen, dan zouden zij hun doel niet hebben gemist.
D e n H a a g . Mei '37
JOHA SNELLEN
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Het expletief ‘als’ vóór een praedicatief-attribuut
Het voegwoord als vóór een praedicatief-attribuut hoort oorspronkelijk nièt in onze
taal thuis, het is een invoegsel uit later tijd. Het Middelnederlandsch kende 't niet,
het Oud-Germaansch evenmin, behalve het Gotisch, dat we alleen kennen uit de
Bijbelvertaling van bisschop Wulfila.
Dit als is behandeld in Van Heltens Vondels Taal· II, 212 en in het groote
Nederlandsche Woordenboek, dat het praed.-attribuut ‘appositie’ noemt, in het
1)
Tweede Deel, kolom 235 vlgg.
Ik meen te kunnen aantoonen, dat dit als een hebraïsme is en juist omdat het een
hebraïsme is, te kunnen aangeven, wanneer ongeveer dit invoegsel in onze taal
geslopen is. Vondel wilde er niet van weten, hij is altijd bij de oude constructie
gebleven.
Naast als komt tot voor, men zie Bijlage II, maar wij voelen onderscheid tusschen:
hij verdient een gulden als loon en hij verdient een gulden tot loon.
De uitvoerig in het Woordenboek t.a.p besproken zinnen vinden we heel gewoon,
wij gebruiken ze dagelijks. Maar daarnaast is een type zinnen, die we vreemd vinden,
want het attribuut is er wel, maar het hoofdwoord - wil men: het antecedent - zij 't
in nominativo of in dativo of accusativo, ontbreekt; het attribuut hangt als 't ware in
de lucht. Voorbeelden zijn: Als een licht der liefde speelde er door met koesterende
stralen (De Genestet, Arme Visschers), Als men onder de tafel kijkt, ziet men als
twintig vurige oogen (Camera Obscura, De familie Statok (Er komen menschen
enz.), Wie gevoelt niet als een wondren gloed voor al wat edel is en goed

1)

In de Latijnsche grammatica is de benaming praedicatief appositum (appositum praedicativum).
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(v. Beers, 2, 188), Heilig kalm was de wijdte der zee die als een immense kom vol
blauw was (Couperus, Wereldvrede), Als een gebouw staat daar hoog op een berg
(Prov. Groninger Courant, 16 Aug. 1923), Het klein geheim (dit is de titel van een
opvoedkundig godsdienstig boekje) is een gedachte of een schietgebed, dat als de
1)
ademhaling der kinderen moet worden (Tijdschr. v. Zielkunde 19, 188).
Ter verklaring van deze inderdaad vreemde zinnen vult men gewoonlijk ‘iets’ in,
dat dan als hoofdwoord kan dienen, en een illustratie hiervan is het oorspronkelijke
van Arme Visschers naml. Victor Hugo's Pauvres gens, waar we lezen: quelque
chose qui rayonne à travers le crépuscule.
Dit laatste type zinnen heeft mij den weg gewezen om de herkomst van het
expletieve ‘als’ aan te wijzen. Wij zien namelijk, dat zeer vele ervan gebruikt zijn
door schrijvers, die nauw in betrekking staan tot den Bijbel, terwijl anderen hen
hebben nagevolgd. Daaruit maakte ik op, dat het wel bijbeltaal kon zijn en ik
vergeleek voor den zin uit Arme Visschers Ezechiël 1, 4: ‘en uit het midden daarvan
was als de verf van Hasmal’, waarvoor Deux-Aes en Biestkens hebben ‘als een
helle licht’. En voor de aanhaling uit de Gron. Courant was op Ezechiël 40, 2 te
wijzen: ‘aan den berg was als een gebouw’.
Het was dus een Hebreeuwsche constructie en toen ik den Hebr. tekst van de
zooeven genoemde citaten en andere plaatsen vergeleek, bleek, dat als is het Hebr.
e

e

voorzetsel (als praefix) en tot d.i. k en l ; in het Nieuwe Testament ὡσει, ὡσ,
εἰσ, Vulgaat: tamquam, quasi, in, Gotisch: du.
Het is wel bijzonder, dat van Zuylen van Nijevelt, in zijn Souterliedekens, hoewel
hij de Vulgaat vóor zich had, in 1590 als wegliet en wij daarentegen geschreven
vinden in de vertaling van het Horologium sapiencie aeterne door den mysticus

1)

Dr. Heinsius vond: ‘... die ... als twee ... scharen ... hebben’ in Le Francq v. Berkhey, Nat.
Hist. v. Holland 8, 114, dus uit 't laatst der achttiende eeuw.
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e

Suso uit de 14 eeuw (zie De Vooys, Mnl. legenden en exempelen 331) daer sach
1)
ic op enen hogen berch alse ene scone ende edele veltbloeme.
Het is o.a. hierom, dat ik in het begin van dit opstel schreef, dat de tijd, waarin
‘als’ opkwam, niet nauwkeurig aan te geven is. Wij kunnen daarvoor stellen: den
tijd der bijbelvertalingen in ruimen zin.
En hiermede meen ik te hebben aangetoond, dat als (tot) vóor een
praedicatief-attribuut een hebraïsme en de zinnen, waarin dit geheel los staat, echte
‘tale Kanaäns’ is.

Naschrift
Ik teekende de volgende zinnen, waarin een praedicatiefattribuut alleen staat, uit
het Fransch op: Stenne sentit comme une main qui se posait sur son coeur (Daudet,
l'Enfant espion). Il sentit comme une glace qui lui pénétrait le coeur (Romain Rolland,
Jean Christophe).
In beide aangehaalde zinnen, die veel op elkaar gelijken, zien we de ons bekende
constructie met alleen staand praed.-attribuut, en in beide is het werkwoord sentir.
Het schijnt mij toe, dat de schrijvers zóo hebben geschreven om door hun woorden
iets vaags uit te drukken. Ik zou hier willen vertalen: meenen te voelen. Ook hier,
in het Fransch, kan de Bijbel invloed hebben uitgeoefend, in de eerste plaats de
Vulgaat, in de tweede plaats La Bible 1910, waarin blijkens een der hierbij gevoegde
bijlagen als ontbreekt in Ezechiël 40:2, trouwens ook in ibid. 10:1.
Op de vraag of het alleenstaande attribuut in het Fransch veelvuldig voorkomt,
moet ik het antwoord schuldig blijven en of het Hoogduitsch en het Engelsch die
constructie kennen, is mij onbekend; wel weet ik, dat het bijbelsche voorbeeld in
geen van beide ontbreekt, zie Bijlagen. En waarom zou in het Hoogd. en in het
Engelsch het bijbelsche voorbeeld niet productief gewerkt hebben? In het Engelsch
leest men soms

1)

Hieruit is op te maken, dat het Mnl. alse wel heeft gekend in Bijbeltaal.
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as it were, gelijk we in de Leidsche vertaling ten onzent soms lezen: als het ware.
Uit Luther's bijbel citeer ik Opb: 9, 7: und auff yhrem hewbt wie kronen den golde
gleych, en ibid. 14, 3: und sungen wie ein lied für den Stuel.
Enschede.
G.A. NAUTA

Bijlage I
Als Ezechiël 40, 2
St. Bijbel:

hij settede mij op eenen bergh ende aen
denselven was als een gebouw ...

Deux-Aes:

daer was het op als een gebouwde stadt
...

Biestkens B. 1568:

daer wast op gelijck als een getimmerde
stadt ...

Leidsche Vert.:

waarop iets lag dat als een stad gebouwd
was

Vulgaat:

super quem erat quasi aedificium civitatis

Septuagint:

ἐπὶ αὐτῷ ὡσει οἰϰοδόμη πόλεωσ

Roomsche B.:

... bergh waerop was gelijck een
gestichte van eender stat

Holy Bible:

mountain by which was as the frame of
a city on the south

La Bible:

sur laquelle il y avait comme le bâtiment
d'une ville

Bijlage II
Tot Psalm 118, 22
St. Bijbel:

De steen ... is tot een hoofd des hoeks
geworden

Emder-Bibel:

De steen ... is tot een hoofd der tinnen
geworden

Sonterliedekens:

Den steen ... die is gestelt een steen van
eenen hoek

Marnix Psalmen 1580:

Den steen is gheworden den hoecksteen

Utenhove:

heeft dezen Psalm hier verkort.

Camphuysen 1830:

De steen is ten hoofdt des hoeks gelegd
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Holy Bible:

The stone is become the head ...

La Bible:

La pierre ... est devenue la maîtresse
pierre de l'angle.
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De herkomst van de Hollandse diftongering
1)

Bij mijn studie over de nederlandse benamingen van de uier was ik o.a. ook
genoodzaakt mij rekenschap te geven van het probleem der diftongering van gm.
(î en) û. De analyse van het diftongeringsgebied op de uier-kaart, dat in vele
opzichten afwijkt van het ‘normale’ gebied, bracht mij tot opvattingen die op sommige
punten verschilden van de tot dusverre verdedigde. Dit geeft mij aanleiding het
gehele probleem, zoals dat voor het eerst grondig gesteld werd door Jan te Winkel
en later uitgewerkt door Kloeke, nog eens samenvattend te overzien, waarbij ik dan
tevens de gelegenheid zal hebben om de opmerkingen die voornamelijk door
Salverda de Grave, W. de Vries en Kern gemaakt zijn naar aanleiding van Kloeke's
boek synthetisch te verwerken. Ik hoop dat het mij enigermate zal gelukken de
wetenschappelijke controversen met betrekking tot de diftongering te verzoenen.
Hoewel ik nl. met Te Winkel en Kloeke samenhang zie tussen de brabantse en de
hollandse diftongering, geloof ik nochtans niet dat Amsterdam vóór de komst der
Antwerpenaren monoftongisch sprak, noch dat die brabantse invasie na 1585
noemenswaardige invloed op de hollandse diftongering heeft gehad. Evenmin geloof
ik dat de diftongering, in Brabant zo min als in Amsterdam, in maatschappelijk
superieure kringen is begonnen en vandaaruit naar de volkstaal is afgezakt. Laat
ik echter ophouden met conclusies te poneren en met mijn argumenten voor den
dag komen.
Er zijn drie plaatsen in het Noorden waar we in de eerste helft van de 17e eeuw
2)
aanwijzingen van diftongische uitspraak vinden: Amsterdam, Den Haag en Utrecht .
In Amsterdam vinden we, als men een rijm prijsen: verjolijsen: reysen in de

1)
2)

Hand. Top. Dial. X. Ook afzonderlijk uitgekomen.
Schiedam kan verwaarloosd worden; zie Te Winkel in Ts. 20, 100.
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1)

rederijkersklucht Mr. Kackadoris van 1596 niet meetelt, de eerste ij: ei-rijmen bij
2)
Tengnagel in 1639: leyd: glyd, zomwylen: zeylen, vryster: plyster . Bredero laat
trouwens (evenals de jonge Vondel, die als dichter van brabantse herkomst echter
geen beslissend getuigenis kan geven voor het Amsterdams) de beide ui's, dus
zowel de uit gm. û ontstane als de vanouds diftongische, al op elkaar rijmen, wat
3)
op diftongering wijst . Een veel oudere, maar omstreden, aanwijzing geeft Spieghels
Twespraack, waarover straks nader. Voor Den Haag kunnen we onze bewijzen
4)
halen uit de gedichten van Huygens , maar vooral ook uit de brieven van Huygens'
zusters en Dorothea van Dorp, die Kern met de grootste stelligheid deden zeggen
dat omstreeks 1620 in een beschaafde haagse kring de î diftongisch werd
5)
uitgesproken . Voor Utrecht, hier echter in tegenstelling met Den Haag niet voor de
beschaafde maar voor de platte taal, hebben we een even zeker getuigenis van
1640 in Opperveldts gedicht Ultratraiectina Tempe, waarin o.a. heuysen en leuysen
6)
wordt gespeld .
Het komt mij voor dat het haagse geval het eenvoudigste is te verklaren. De kring
die daar diftongeerde schijnt nl. vrij goed af te grenzen. De diftongering moet zich
daar bepaald hebben tot de taal der beschaafden. De volkstaal bewaarde, wanneer
7)
men tenminste een schrijver als Burchoorn daarvoor als getuige mag gebruiken,
de monoftongen. Er waren echter ook beschaafden die nog niet diftongeerden,
zoals reeds Te Winkel aantoonde voor Westerbaen, Huygens' tijdgenoot en toch
8)
geenszins zijn mindere in beschaving . Pas uit 18e-eeuwse schrijvers kan men
bewijzen putten voor een algemene diftongering in Den Haag, ook in de volkstaal.
Zie b.v. het werk

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

Ald. blz. 13.
o

Amst. Maneschyn B 1 r en vgg.
Kloeke, Expansie 105 vgg.
Muller, T. en Lett. 1, 223 en W. de Vries, Med. K.A.W. Lett. 63, A, 152 vgg.
Ts. 48, 80.
De Vooys, Ts. 41, 46; Kloeke, Expansie 116.
Bv. in Kluchthoofdige Snorre-Pypen (1644).
Te Winkel, Ts. 20, 100.
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van een dichter als J. van Hoven, die in 1715 een beschrijving van de haagse kermis
gaf waarin rijmen voorkomen als leien (d.w.z. lijden): bereien (bereiden), marcepyn:
wyn enz. Voor iets later tijd blijkt het ook uit het door Kloeke behandelde
1)
woordenboekje van een haagse schoolmeester . Waarschijnlijk is de diftongering
dus pas op het einde der 17e eeuw in alle lagen der haagse bevolking
2)
doorgedrongen. (Rotterdam diftongeerde in diezelfde tijd nog niet, zie Sewel .)
Gaan wij nu verder na hoe die kleine kring van beschaafden die reeds in het begin
der 17e eeuw in Den Haag diftongeerde gevormd was, dan treft het ons dat daarbij
geen echte Hagenaars zijn. Noch de familie Huygens, noch de familie Van Dorp
was van haagse komaf. Huygens' vader was een Brabander die in Brussel de
advokatenpraktijk had geleerd en daar kort na de nieuwe intocht van de Prins van
Oranje in 1577 éen van diens secretarissen was geworden. Huygens' moeder was
uit een antwerps geslacht. Dorothea's vader, Frederik van Dorp, was een
oud-watergeus en krijgsoverste van de Prins in verschillende verantwoordelijke
posities. Dorothea's eigen moeder zo goed als haar tweede, met wie ze na haar
vaders dood in 1612 in Den Haag woonde, waren van brabantse afkomst. De families
Huygens en Van Dorp mogen dus beide beschouwd worden als immigranten met
een meer of minder sterke brabantse inslag die, en dat is belangrijk, òf in duidelijke
relatie tot de Prins en de centrale regering stonden òf althans tot de wijdere kring
der hoofse aristocraten behoorden voor wie dus het Hof de toon aangaf. Dezen
blijken te diftongeren terwijl ingeboren Hagenaars het terzelfder tijd niet deden. Wij
3)
herinneren ons nu dat de Amsterdammer Vondel in 1650 als plaatsen waar het
beste Nederlands gesproken wordt noemt Amsterdam en Den Haag, het laatste
echter met de veelzeggende toevoeging: in de raadkamer der Staten en aan het
Hof van de Stadhouder. Vondel legt dus voor Den Haag verband tussen beschaafde
uitspraak (ongeveer

1)
2)
3)

Ts. 57, 54.
Blz. 45 (2e dr.).
In de Aenleidinge.
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overeenkomende met de beschaafd-amsterdamse) en betrekking tot stadhouderlijk
Hof of centrale regering. Wij hebben gezien dat de diftongering tot de beschaafde
uitspraak van lieden met dergelijke relaties behoorde. Nu mogen wij, gehoord Vondel,
m.i. wel zeggen dat die beschaafde diftongische uitspraak in Den Haag zich tot de
genoemde kringen heeft beperkt, althans daarin zijn uitgangspunt heeft gevonden.
Waar kwam de beschaafde taal der haagse hof- en regeringskringen vandaan?
Sinds omstreeks 1588 waren Staten-Generaal en Hof voorgoed in Den Haag
gevestigd. In de tijd daarvoor waren zij nogal eens verhuisd, maar beide waren zij
afkomstig uit Brussel. Wij mogen aannemen dat de hofdignitarissen de tradities van
het brusselse Hof van Prins Willem voortzetten. Wij zagen al hoe de Prins éen van
zijn secretarissen, Christiaan Huygens, uit Brussel had meegenomen. Anderzijds
weten we dat de griffier van de Staten-Generaal, Cornelis Aerssens, die zich dus
ook in 1588 in Den Haag had gevestigd, vroeger pensionaris van Brussel was
geweest. Het lijkt me daarom niet te gewaagd om te veronderstellen dat het
beschaafde, diftongerende Haags, zoals het o.a. in de families Huygens en Van
Dorp werd gesproken, rechtstreeks beïnvloed is door het beschaafde Brussels zoals
dat in kanselarij- en regeringskringen in het derde kwart der 16e eeuw gangbaar
was. Allerminst wil hiermee gezegd zijn dat het beschaafde Haags ongeveer gelijk
was aan het beschaafde Brussels. Het Haags is natuurlijk veel hollandser gekleurd
geweest, vooral in woordkeus. Maar ik geloof wel dat brusselse
uitspraakeigenaardigheden, waaronder b.v. de diftongering, door de invloed der
traditie in het beschaafde Haags bestendigd kunnen zijn.
Hoe zag dat beschaafde Brussels er uit? Wij hebben m.i. het recht voor de deftige
regeringskringen en hun aanhang inderdaad een beschaafde spreektaal aan te
nemen die afweek van de brusselse volkstaal. Brussel was een grote stad en
bovendien al vrij lang regeringsstad. Alle aanleiding dus tot taalkundige differentiatie
en groepsvorming. Dat de brusselse
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volkstaal in de 16e eeuw diftongeerde staat buiten twijfel. De onderzoekingen van
1)
2)
3)
Jacobs en Van Loey hebben aangetoond dat de diftongering in de volkstaal der
zuidbrabantse steden al wel omstreeks 1200 geheerst moet hebben. In welke
opzichten kan het beschaafde Brussels van de volkstaal hebben afgeweken? De
beschaafde spreektaal heeft de invloed van de schrijftaal ondergaan en die was
vlaams van oorsprong. Wij mogen in een beschaafde brusselse spreektaal
verwachten dat verschillende specifiek-brabantse eigenaardigheden plaats hebben
gemaakt voor vlaamse. Moeten wij ook veronderstellen dat de vlaamse monoftongen
4)
werden gesproken in plaats van de brabantse diftongen, zoals Jacobs heeft
geopperd? Voor de beschaafde˙ taal der regeringskringen acht ik dit niet
waarschijnlijk, omdat die de vlaamse invloeden toch wel uitsluitend onderging door
de geschreven taal en het monoftongische karakter van de vlaamse ij en ui (men
kan natuurlijk even goed zeggen het diftongisch karakter van de brabantse) in het
schriftbeeld niet tot uiting kwam. Een andere vraag is het of Jacobs geen gelijk kan
hebben met betrekking tot de taal die de brabantse rederijkers spraken. Dezen
stonden immers ook in geregeld mondeling contact met hun vlaamse kunstbroeders
en kunnen dus zeer goed van hen een officiële monoftongische uitspraak hebben
overgenomen. Hierover echter straks nader. Voor het beschaafde Brussels waar
wij mee te maken hebben lijkt het mij alleszins waarschijnlijk dat het, welke brabantse
eigenaardigheden het ook moge hebben prijsgegeven, de brabantse diftongering
heeft bewaard, zij het dan vermoedelijk in een ietwat ouderwetse vorm. Want de
taal der beschaafden bewaart, wanneer zij op dezelfde wortel stoelt als de volkstaal,
meestal een vroeger stadium van ontwikkeling; men denke maar aan het moderne
A.B. dat veel conservatiever is dan b.v. het moderne plat-Amsterdams. De
diftongering in de brusselse volkstaal van omstreek 1550 zal mogelijk niet veel
verschild hebben van de antwerpse zoals

1)
2)
3)
4)

Versl. Vl. Ac. 1919, 235 vgg.
A.v. Loey, Bijdr. Z.W. Brab. 157.
Zie beneden, bl. 292.
T.a.p.
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die door Jerolimo en in Trijntje Cornelis wordt gesproken. De diftongering in het
beschaafde Brussels van dezelfde tijd zal daarentegen wel wat conservatiever,
d.w.z. minder extreem, meer in overeenstemming met de tegenwoordige beschaafde
usance zijn geweest.
Samenvattend zou ik dus willen zeggen: de haagse diftongeringshaard is ontstaan
door import van een misschien wel niet grote, maar door zijn positie sterke, brusselse
coterie; deze bracht uit het beschaafde Brussels dier dagen een diftong mee die
minder extreem was dan de plat-brabantse (door Vondel later als walgelijk
gewraakt(?)); door hun superieure positie in Hof en regering konden de nieuwbakken
Hagenaars hun diftongen algemeen ingang doen vinden, zodat een goede eeuw
na hun vestiging niet alleen geheel beschaafd Den Haag, maar zelfs het haagse
volk hun uitspraak had overgenomen. Men ziet dat mijn verklaring der haagse
diftongering vrijwel parallel loopt met die sinds Jan te Winkel voor de amsterdamse
geldt. Het grote verschil is echter dat men m.i. voor Den Haag werkelijk aannemelijk
kan maken dat de immigranten zich als superieure groep konden doen gelden
tegenover de ingeboren bevolking (Hof en centrale regering waren voor Den Haag
nieuwe instituten welker traditie zich nog moest vormen), terwijl dat voor Amsterdam
juist niet mogelijk is.
Veel moeilijker dan de haagse is de amsterdamse diftongering te verklaren. De
argumenten om aan de antwerpse invasie na 1585 zo grote betekenis toe te kennen
o

zijn de volgende: 1 . vóor de invasie werd in Amsterdam nog niet (of in zeer geringe
mate) gediftongeerd, getuige Spieghel, terwijl in het begin van de 17e eeuw het
o

verschijnsel algemeen blijkt te zijn doorgedrongen; 2 . de antwerpse
immigrantengroep was zeer talrijk, maar vooral ook belangrijk, want zij
vertegenwoordigde een hogere beschaving in het nog vrij provinciale Amsterdam,
zodat het waarschijnlijk is dat hun taal de beschaafde omgangstaal der
Amsterdammers heeft beïnvloed. Beide argumenten wil ik bestrijden.
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Spieghels Twespraack bevat met betrekking tot de diftongering twee uitspraken die
met elkaar in strijd schijnen te zijn. De ene schijnt te getuigen voor een
monoftongische î, de andere voor een diftongische ui. Wij willen nu trachten deze
uitspraken, zonder een van beide onbetrouwbaar te achten of weg te redeneren,
op hun juiste waarde te schatten. De ene uitspraak is: ‘De ,i, komt wat grynzende
vóórt de tong an de bovenste backtanden roerende:... enighe zonderling in Braband
treckenze wat na de e. ende klinckt benaast als, ei. Welck gheklanck van ,ei, daar
teghens bij velen als ,ai, klinckt.’ Wat is hieruit op te maken? Dit, dat de amsterdamse
‘ij’ anders werd uitgesproken dan de brabantse. Deze laatste klonk ongeveer als
de amsterdamse ‘ei’, waarvan Spieghel vaststelt dat hij door velen als ai werd
uitgesproken. Dus brabants ‘ij’ is evenals amsterdams ‘ei’ een klank die varieert
tussen ei en ai. Maar zegt dit alles ons dat amsterdams ‘ij’ een monoftong is?
Geenszins. Er is een diftong mogelijk die minder zwaar is dan ei, waarvan het eerste
element geen [ε] is maar een [E], de vocaal van pit. Blijft dus alleen de beschrijving
die Spieghel van de articulatie geeft als beslissend argument. Wanneer we nu
Spieghels beschrijvingen der mondstanden aandachtig bekijken en vergelijken met
de fonetische waarnemingen van zijn oudere tijdgenoten, dan blijkt dit niet het meest
originele deel van zijn werk te zijn. Hij gaat, onzeker als hij zich op dit gebied blijkbaar
voelde, weinig zelfstandig te werk, beperkt zich tot het allernoodzakelijkste en zoekt
daarbij nog steun bij Erasmus, maar vooral bij Joost Lambrecht.
Men vergelijke:

Lambrecht

Spieghel
a, werd uutghespróken, wat widėachtigh De ,a, ... wat wydachtigh ghapende
gápende, de kinne néder stékende, ende zonder tong, tanden, óf lippen te roeren
de tonghe los
1)

1)

De gestreepte e van Lambrecht is weergegeven door ė.
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e, wat zoetelic grijnkelende, thende van De ,e, komt vóórt met een uytpuilende
der tonghe téghen d'onderste tanden
kin, tende des tongs tegen d'onderste
tanden
i, of y, wat greinzende, thende van der De ,i, komt wat grynzende vóórt de tong
tonghe téghen d'onderste tanden, ende an de bovenste backtanden roerende
beade de canten van der tonghe téghen
d'opperste baactanden haudende
o, deleppen wat rond treckende, ende
de tonghe los

De o word na haar maxel met int rond
gheboghen lippen ... uytghesproken

u, ean muulkin mákende, of ean tótgin
uutstékende, thende van der tonghe
téghen d'onderste tanden

De ,u, doet int uytspreken de lippen voor
uyt puilen de tong an de voorste onder
tanden brenghende

∊, of s, finaal, es, al hussende, de tonghe
half en half, téghen tverhémeltė ende
opperste binnen tand vleasch haudende,
de tanden van ean
z, zeet, al huszende ende al horzelende,
tvoorste deal van der tonghe, half en half,
by tbinnenste oppertanduleasch
haudende, de tanden nálic gheslóten

Merckt dat de ,s, scherp ende lichter
gheklanck heeft vóórtkomende de tong
an t' verhemelt des monds rakende, maar
de ,z, heeft dicker gheluyd de tong ant
bovenste tand vleesch brenghende

Men ziet dat Spieghels beschrijving van de ‘i’-articulatie een beknopt uittreksel
uit die van Joost Lambrecht is. Deze bedoelde er ongetwijfeld een monoftongische
i mee, maar is Spieghel zich dat voldoende bewust geweest? Het komt mij voor dat
Spieghel, niet door spellingsverschil gewaarschuwd om op zijn hoede te zijn, te
goeder trouw gemeend heeft dat Lambrechts beschrijving heel goed klopte met zijn
eigen ‘i’-uitspraak. Lambrecht constateerde een verschil tussen zijn gentse i en de
brabantse uitspraak daarvan, ei, welnu, een gelijk verschil bestond er ook, meende
Spieghel, tussen de
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amsterdamse ‘i’ en de brabantse uitspraak ei (aangenomen tenminste dat Spieghel
het Brabants in die tijd al door eigen waarneming kende en zijn wijsheid niet
automatisch uit Lambrecht overnam). Heel anders stond het met de ‘ui’. Lambrecht
spelt overal uu, dus zowel uut als uur. Hiertegen moest Spieghel uit naam van het
Amsterdams protest aantekenen en schreef: ‘... uyt, scuyt, die van uur, schuur,
myns achtings in gheklanck veel verschelen’. Hieruit blijkt dat Spieghel, die zich om
fonetische spitsvondigheden waarlijk niet heeft bekommerd, een duidelijk fonologisch
verschil hoorde tussen uu (voor r) en ui (in alle andere posities). Zijn op uitspraak
gebaseerde spelling brengt dit verschil ook konsekwent tot uitdrukking en hij schrijft
steeds uu voor r, maar daarentegen uy of ui bij alle andere representanten van gm.
2

û, alsmede bij de gevallen met ui .
M.i. spreekt de ene plaats bij Spieghel dus niet tegen diftongering en de andere
er positief voor. Maar dat is dan een diftongering die afwijkt van de brabantse. De
Twespraack was blijkens Coornherts voorrede trouwens al geschreven in 1583, dus
twee jaar voor de val van Antwerpen. Spieghel schreef geen amsterdamse volkstaal,
zoals we die kennen uit de kluchten van Bredero en zijn navolgers (het ‘malle’
oud-Amsterdams van Vondel), maar hij trachtte een beschaafde taalnorm vast te
leggen en, we moeten dat nadrukkelijk constateren, tot die beschaafde amsterdamse
taalnorm van vóor de antwerpse invasie behoorde de diftongering. Wanneer wij
verder de taal van de Twespraack vergelijken met de latere beschaafde taal, dan
vinden wij in menig opzicht verschil, echter steeds zo dat de latere taal hollandser
is dan die van Spieghel en nooit brabantser. Tussen de Twespraack en de latere
hollandse spreek- en schrijftaal is dus geen plaats voor een brabantse invloed.
Maar laten wij het probleem van de andere kant benaderen. Was de antwerpse
immigrantengroep na 1585 zo talrijk en vertegenwoordigde zij een zo superieure
beschaving dat zij
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haar stempel op de amsterdamse omgangstaal kon drukken? Sedert het onderzoek
1)
van Van Dillen weten we nauwkeurig de plaats van herkomst van de tussen 1531
en 1606 nieuwgevestigde amsterdamse poorters. We zien dan dat er zich tussen
1585 en 1606 720 Antwerpenaars als amsterdams poorter hebben laten inschrijven.
Uit Brussel en Mechelen komen daar nog een 130 bij en uit de rest van het
hertogdom (behalve westelijk Noordbrabant dat toen waarschijnlijk nog niet
2)
diftongeerde ) omstreeks 120. Dat is uit diftongerend Brabant tezamen 970,
voorzeker een aanzienlijke groep. Echter niet de grootste van de immigrantengroepen
die zich in die jaren in Amsterdam hebben gevestigd, want de inkomelingen uit onze
oostelijke provinciën samengeteld met die uit Nederduitsland winnen het nog in
aantal van de Brabanders. Deze laatsten zijn overigens wel verre de Vlamingen de
baas, want dezen brengen het samen met de (weinige) Zeeuwen maar tot omstreeks
280. Men moet echter niet vergeten dat er naast de vele zuidnederlandse
immigranten in Amsterdam bijna evenveel noordnederlandse staan (afgezien nog
van die uit de oostelijke provinciën die hier bij de ‘Overlanders’ worden gerekend).
Het graafschap Holland levert aan Amsterdam in de genoemde jaren ongeveer 880
nieuwe poorters, terwijl het getal der Friezen vrijwel met dat der Vlamingen
overeenkomt. Oosterlingen, Noorderlingen en Zuiderlingen houden elkaar onder
de nieuwaangekomenen tennaastebij in evenwicht. Van al dezen zijn de Brabanders
(met een enkele loslopende Utrechtenaar en Betuwenaar, zoals straks zal blijken)
de enigen die diftongeren.
Ondanks het grote aantal Brabanders en ondanks het feit dat de Antwerpenaars
onder alle immigranten de grootste gesloten groep vormen, moet men uit dit overzicht
toch wel

1)
2)

J.G.v. Dillen, Bronnen t.d. Gesch. v.h. Bedrijfsleven e.h. Gildewezen v. Amsterdam I, LVII
(inleiding).
Zie hierna, blz. 296.
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concluderen dat hun diftongering zich op grond van hun getal tegenover een twaalf
maal zo grote niet-diftongerende meerderheid (want zo ongeveer wordt de
verhouding wanneer men het ‘oud-Amsterdams’ nog niet laat diftongeren) onmogelijk
zou hebben kunnen handhaven. Het getal alleen is zeker onvoldoende. Maar de
veronderstelde superieure kultuur dan? Zou die in staat zijn de taal van een
minderheid te doen zegevieren over die van een zo grote meerderheid? Als de
minderheid zich werkelijk als een superieure groep kan doen gelden, zoals we b.v.
voor Den Haag hebben trachten aan te tonen, dan is het niet onmogelijk. Maar is
dit aannemelijk te maken? De nieuwgekomen poorters behoren, we zien het uit de
statistiek bij Van Dillen, tot vele standen en beroepen. Bij geen van die groepen als
zodanig is voor zover wij weten een beschaafde omgangstaal gecultiveerd. De grote
meerderheid der antwerpse immigranten heeft waarschijnlijk plat-Antwerps gesproken
en we weten hoe Bredero dit in den persoon van Jerolimo belachelijk heeft gemaakt
en hoe Vondel het in 1650 walgelijk noemde. Dit plat-Antwerps is door de
Amsterdammers dus zeker niet als een superieure taal erkend. En de, wie weet hoe
kleine, minderheid der brabantse immigranten, die een beschaafde omgangstaal
gebruikte, heeft die misschien de leiding in het amsterdamse kultuurleven genomen?
Zeker, Roemer Visscher heeft het over brabantse modes die door de amsterdamse
meisjes nagevolgd worden, maar daar weegt ruimschoots tegen op dat de brabantse
kamer van het Wit Lavendel altijd een achterlijke instelling is geweest, die, wel verre
van de leiding te nemen in het literaire leven, de leiding die van de hollandse kamer
De Eglentier uitging aarzelend en op een afstand volgde. De besten van de
immigranten werden opgenomen in het hollandse geestesleven: Vondel, eerst lid
van de brabantse kamer, later medestrijder in de Academie, is er het grote voorbeeld
van. Men kan zelfs zeggen dat de Antwerpenaars kultureel al ouderwets waren op
het ogenblik dat zij zich in Amsterdam vestigden, want de Twespraack die de
vernieuwing
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van het amsterdamse literaire leven inluidde was toen al verschenen.
Ik vat weer samen: in 1583 legde Spieghel een beschaafde taalnorm vast, waarbij
de representanten van gm. î en û regelmatig gediftongeerd waren; de antwerpse
immigranten die zich na 1585 in Amsterdam vestigden brachten geen superieure
kultuur mee en hebben op generlei wijze invloed uitgeoefend op de taalontwikkeling,
maar zijn opgegaan in de van alle kanten zijn nieuwe poorters ontvangende stad,
waarin de Hollanders steeds de toon zijn blijven aangeven. Hiermee is het probleem
van de amsterdamse diftongering wel iets dichter bij de oplossing gebracht maar
nog geenszins opgelost. Wij moeten de kwestie nu zo stellen: als Spieghel in zijn
beschaafde taalnorm van 1583 diftongeerde, waar kan hij zijn diftongen dan vandaan
hebben gehad, uit de amsterdamse volkstaal of uit een schrijftaal?
Wanneer we zoeken welke schrijftaal Spieghels taalnorm heeft beïnvloed, hebben
we niet veel keus. Spieghel was een rederijker, zij het ook éen van de beste soort.
Zijn schrijftaal kan geen andere geweest zijn dan de rederijkerstaal. Deze schrijftaal
was van vlaamse oorsprong en zal wanneer ze gesproken werd ook wel de vlaamse,
d.i. (vgl. Lambrecht) monoftongische uitspraaktraditie hebben gevolgd, ook in de
steden waar de volkstaal diftongeerde (vgl. hierboven blz. 280). Het lijkt mij hier de
plaats om de invloed die het Vlaams door de rederijkerstaal kon uitoefenen wat
uitvoeriger te bespreken. Zeker, de schrijftaal is altijd in hoofdzaak vlaams geweest,
maar nooit heeft zij een zo dwingende greep gehad op de buiten Vlaanderen
wonende schrijvers als in de rederijkerstijd. De beweging der rederijkerskamers die
zich van Vlaanderen uit verspreidde over Zeeland, Brabant en Holland bracht grote
groepen van de bevolking voor het eerst in nauw contact met de schrijftaal. Door
het retorijkelijk voordragen van refereinen en opvoeren van zinnespelen werd de
letterlievende burgerman voor het eerst gedwongen zich rekenschap
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te geven van een ‘beschaafde uitspraak’, afwijkend van zijn eigene. De landjuwelen
en andere feesten brachten voordragers uit de meest verschillende plaatsen bij
elkaar, dagen achtereen, om te dingen naar de prijs, om elkaar te beluisteren en te
kritiseren. Zo werd, kan men zeggen, door de rederijkersbeweging de vlaamse
schrijftaal van een vaag besefte norm tot een factor van taalvormende betekenis.
De rederijkerstaal moge niet altijd even kieskeurig geweest zijn in het opnemen van
vreemde elementen, en daardoor, vooral in de rijmwoorden, nog al eens brabantse
en soms ook hollandse vormen vertonen, dit neemt niet weg, dat haar grondslag
vlaams was en steeds gebleven is. Een zekere uniformiteit van taal en uitspraak
was bij de organisatie van de rederijkerssamenleving dunkt mij een levenskwestie.
Men kon zich wanneer men plechtig op een landjuweel was samengekomen om
retorijkelijke verzen voor te dragen, toch niet door een ongelukkige afwijkende
uitspraak en woordkeuze als een boertje van buiten laten diskwalificeren? Wanneer
men zich thuis met kamerbroeders onder elkaar misschien een zekere aanpassing
aan het plaatselijk dialekt zal hebben veroorloofd, zal men zich toch altijd de hogere
norm van de echte retorijkelijke, d.i. vlaamse, uitspraak bewust zijn gebleven. De
rederijkerstaal was het eerste A.B.
Evenals tegenwoordig een voordrager ten plattelande zich schuldig zal maken
aan hypercorrectheden naar twee zijden, zowel waar hij de in het dialekt onbekende
‘literaire’ woorden tracht te verboersen als waar hij de in de beschaafde taal
onbekende dialektwoorden tracht te versteedsen, evenzo vertoont de taal van de
aan de periferie der rederijkerssamenleving werkende dichter vaak een tweeslachtig
1

2

karakter. Een rederijker in wiens eigen dialekt ui en ui waren samengevallen zal,
terwijl hij in de mening verkeerde goed monoftongisch Vlaams te schrijven, deze
2

twee klanken op elkaar hebben laten rijmen en dan bij voordracht de ui hypercorrect
als uu hebben uitgesproken. Of andersom, wanneer een rederijker in zijn eigen
dialekt wou schrijven, zal hij woorden die hij alleen uit de
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literaire taal kende en die daar met ie en uu werden uitgesproken, hypercorrect van
ij's en ui's hebben voorzien en zo Hymen hebben laten rijmen op lijmen (het
uitsprekend als hijmen), en Muzen op huizen (het uitsprekend als muizen). Dergelijke
zonderlinge rijmen, zoals ze o.a. zijn aangewezen bij Vondel in zijn Wit-Lavendel-tijd
1)
en bij Spieghel , vertellen ons dat de traditie van een gesproken hollandse literaire
taal zich nog niet vast heeft gevormd, maar dat de hollandse praktijk nog steun
zoekt bij de van vroeger bekende vlaamse. Na omstreeks 1620, als de hollandse
vernieuwing van de schrijftaal zich heeft geconsolideerd, komen zulke rijmen weinig
of niet meer voor. Dit zegt echter niets over het veld winnen der diftongering in de
amsterdamse omgangstaal, maar alleen dat er zich vaste regels waren gaan vormen
voor de uitspraak van de vreemde (geleerde, literaire) woorden die in de volkstaal
niet voorkwamen.
Samenvattend meen ik dus te kunnen zeggen dat wij, wanneer wij ons rekenschap
geven van de elementen waaruit de schrijftaal van Spieghel en zijn amsterdamse
tijdgenoten was opgebouwd, tot de conclusie moeten komen dat de diftongering
een eigenschap was van de amsterdamse volkstaal. En wel een eigenschap die
zich al zo vast had gezet in de taal, dat een hervormer als Spieghel die bewust zoekt
naar een boven de volkstaal staande norm en die niet schroomt in vele opzichten
van de volkstaal af te wijken (hij veroordeelt bv. de ae-uitspraak in waer, daer, jae,
de ng in hangd, mongd, hongd enz.) zich er niet van kan of wil losmaken. Ik meen
e

hieruit te mogen opmaken dat de diftongering al wel in het begin van de 16 eeuw
in de amsterdamse volkstaal moet zijn doorgedrongen. We zien ook hoe in
Amsterdam de diftongering uit de volkstaal in de zich vormende beschaafde taal
wordt opgenomen en dus niet van de beschaafde taal naar de volkstaal kan zijn
afgezakt. Immers van een beschaafde difton-

1)

Kloeke, Expansie 107 vgg.
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e

gerende taal die in het begin der 16 eeuw of eerder het Amsterdams zou kunnen
hebben beïnvloed is ons niets bekend.
Alvorens we nu onze volgende vraag zullen beantwoorden: waar had de
amsterdamse volkstaal de diftongering vandaan? willen we eerst nog enige aandacht
e

schenken aan de derde diftongeringshaard die ons uit de eerste helft der 17 eeuw
bekend is, nl. Utrecht. In deze stad kenmerkt de platte volkstaal zich in 1640 behalve
o.a. door een donkere uitspraak van de aa, zoals naar bekend is de amsterdamse
volkstaal later ook zou aannemen, door extreme diftongen voor gm. î en û. De
schrijver van Ultratraiectina Tempe geeft nergens blijk zelf monoftongen uit te
spreken. Hij diftongeerde zelf dus waarschijnlijk ook, echter ‘beschaafd’. Wanneer
we nu, geleerd door onze beschouwingen over de amsterdamse diftongering,
aannemen dat het beschaafde Utrechts zijn diftongen gekregen heeft uit de utrechtse
volkstaal, dan vragen we: hoe konden die beschaafde diftongen dan verschillen van
de ‘platte’? Antwoord: er is blijkbaar al geruime tijd verlopen sinds het Utrechts
begon te diftongeren; het ‘beschaafde’ Utrechts, conservatief als iedere beschaafde
taal, heeft waarschijnlijk de diftongarticulatie uit de begintijd bewaard, terwijl de
‘platte’ volkstaal de gelegenheid heeft gehad om de diftongen verder te ontwikkelen
tot klanken waarvoor de beschaafde man zich schaamt. In het Amsterdams is het
precies zo gegaan: ook daar hebben de diftongen zich in de platte volkstaal verder
ontwikkeld tot het uiterste wat een diftong kan bereiken, t.w. een nieuwe monoftong,
terwijl de uit het Amsterdams ontstane beschaafde spreektaal (wij zagen hierboven
e

e

hoè onstaan) de diftongarticulatie uit de 16 en 17 eeuw heeft bewaard. Deze
overweging geeft grond aan de veronderstelling dat de utrechtse diftongering in
1640 al wel enige eeuwen oud geweest moet zijn. Het begin ervan kunnen wij zelfs
voor de amsterdamse stellen, immers uit Amsterdam is ons omstreeks 1640 nog
niet bekend dat de volkstaal er al plattere diftongen op na hield dan de omgangstaal
der beschaafden.
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We kunnen dus nu onze hierboven geformuleerde vraag in de volgende zin wijzigen:
e

hoe kwam de amsterdamse volkstaal aan het begin van de 16 , en de utrechtse
e

wellicht al in de 15 eeuw aan de diftongering van gm. î en û? Antwoord: door de
1)
brabantse expansie. Het is wellicht niet overbodig, nu Kloeke onlangs gewaagd
heeft van een zekere ‘expansiemoeheid’ die zich van de neerlandici zou gaan
meester maken, dit antwoord, alvorens het te gaan rechtvaardigen, eerst toe te
lichten. Hoe breiden de taalverschijnselen zich uit en welke rol speelt ‘expansie’
daar bij?
‘Expansie’ is geen werkhypothese maar een waarnemingsfeit. Wij kunnen
waarnemen dat de volkstaal van een grote stad invloed uitoefent op de volkstaal
van de omgeving. Dat is ‘expansie’. Het is de uitbreiding van een taalverschijnsel
veroorzaakt door het getal dergenen die het spreekt. ‘Expansie’ veronderstelt dus
een zekere ‘spreekdichtheid’ en deze is evenredig met bevolkingsdichtheid en
verkeersdichtheid. ‘Expansie’ treedt alleen op bij verschijnselen uit de volkstaal,
want alleen bij deze is de spreekdichtheid groot genoeg. De taal der beschaafden,
dat zijn de lieden die hun taal bewust gebruiken en bewust steun zoeken bij een
schriftelijke weergave, kan zich nooit uitbreiden door het getal der sprekers, maar
uitsluitend door hun ‘gewicht’. Tegenover de ‘expansie’ der volkstaal, de ónbewuste
navolging van het meestgehoorde, stelt de beschaafdentaal de ‘coterievorming’, de
bewuste navolging van de superieure norm. Hoe een beschaafdentaal tot stand kan
komen, hoe een ‘coterie’ zich kan vormen, hebben wij gezien bij de bespreking van
de rederijkerstaal en de zich op voorgang van Spieghel vormende moderne
literatuurtaal, tevens norm voor een nieuwe omgangstaal. Hoe een beschaafdentaal
zich uit kan breiden, hebben wij in Den Haag gezien, waar wij een eigenaardigheid
van een als superieur erkende coterie, de diftongering, geleidelijk zagen doorsijpelen
in de algemene

1)

Ts. 57, 56.
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haagse omgangstaal. Wanneer een eigenaardigheid uit de coterietaal der
beschaafden is doorgedrongen in de volkstaal, heeft zij natuurlijk ook voldoende
spreekdichtheid gekregen om zich verder te verbreiden door ‘expansie’.
Rechtstreekse invloed buiten haar onmiddellijke omgeving kan de beschaafdentaal
alleen uitoefenen door ‘kolonisatie’. Wanneer een groep sprekers zich vestigt in een
nieuwe omgeving en er in slaagt daar als superieur en toonaangevend erkend te
worden, kunnen haar spreekeigenaardigheden ook door de nieuwe omgeving
nagevolgd worden, ofschoon de groep naar getalssterkte een minderheid is. Wij
hebben verondersteld dat op een dergelijke wijze de brusselse regeeringscoterie
in Den Haag succesvol heeft gekoloniseerd. Wij hebben echter bestreden dat de
Antwerpenaars na 1585 in Amsterdam een beschaafdenkolonie zouden hebben
gesticht, omdat het niet aannemelijk is dat de koloniserende groep in haar nieuwe
omgeving als superieur kon worden erkend.
Wanneer wij nu onze bewering willen rechtvaardigen dat de diftongering in Utrecht
en Amsterdam gebracht is door brabantse expansie, dan staat ons het volgende te
o

doen: 1 . aan te tonen dat de diftongering een eigenaardigheid van de brabantse
volks-taal was en dus over voldoende spreekdichtheid beschikte voor een succesvolle
o

expansie; 2 . de richting van de diftongeringsbeweging te motiveren met historische
o

en geografische gegevens; 3 . uit de moderne dialektkaarten de neerslag van de
beweging af te lezen.
Dat de diftongering een eigenaardigheid van de brabantse volkstaal was, is
alleszins waarschijnlijk. Immers het betreft een fonetische vernieuwing, die
waarschijnlijk onbewust ontstaan is en aanvankelijk ook onbewust werd nagevolgd.
De fonetische vernieuwingen die van een beschaafdentaal kunnen uitgaan zijn, als
we ons moderne Nederlands als maatstaf mogen nemen, zeldzaam en weinig
invloedrijk. Immers de beschaafdentaal mag in lexicologisch opzicht sterk naar
vernieuwing streven en vooral grif zijn in het aanvaarden van vreemde woorden, in
fonetisch opzicht bepaalt zij zich tot
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weinige, bewust-precieuse, en daarom zeer beperkt nagevolgde, hebbelijkheidjes.
e

e

Bovendien is het niet te geloven dat er in de brabantse steden van de 11 en 12
eeuw (de tijd van het ontstaan der diftongering) al een precieuse beschaafdentaal
zou hebben bestaan. Daarvoor waren die steden toen sociaal nog te weinig
gedifferentieerd. Dat wij de spreekdichtheid in Zuidbrabant groot genoeg mogen
achten om daar het uitgangspunt van een expansie te kunnen plaatsen, behoeft
ook nauwelijks nader betoog. Wij vinden daar al vroeg grote steden als Leuven,
Brussel (beide aan de grote handelsweg van Keulen naar Vlaanderen gelegen),
Mechelen en Antwerpen op korte afstand van elkaar. Wij mogen daarom aannemen
dat Zuidbrabant al vroeg een homogeen diftongeringsgebied is geweest.
De richting van de diftongeringsbeweging afdoende te motiveren is niet zo
eenvoudig, maar er zijn toch wel enkele historische gegevens die ons bij de verklaring
kunnen helpen. De kern van het hertogdom Brabant ligt in het Zuiden, in het oude
graafschap Leuven. Nadat het graafschap Brussel hier al eerder bijgevoegd is, zien
e

we in de 12 eeuw de graven van Leuven hun machtssfeer ver naar het Noorden
uitbreiden. Zij verwerven het markgraafschap Antwerpen en de Kempen. Als laatste
mijlpaal van deze grootse politieke expansie kunnen we de stichting van
's-Hertogenbosch (1184) beschouwen. Hiermee consolideerden de inmiddels tot
hertogen van Brabant gepromoveerde graven hun macht in het verre Noorden. Den
Bosch wordt naast Leuven, Brussel en Antwerpen de ‘vierde hoofdstad’ van het
hertogdom. Wij moeten wel in het oog houden dat Den Bosch een opzettelijke
stichting is geweest, niet een bestaande vestiging die tot stad werd verheven. Wij
voelen wel heel sterk dat Den Bosch bedoeld was als voorpost van Zuidbrabant,
als wij bij Bor lezen dat Leuven, Brussel en Antwerpen ieder voor hun rekening een
1)
(naar hen genoemde?) poort hebben laten bouwen . Zou het enkel bij

1)

Bor, Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch 10. Ik vind nergens uitdrukkelijk vermeld dat de,
later blijkbaar trouwens verdwenen, benamingen als Lovensche poort enz. hierop terug zouden
gaan, maar het ligt, aangezien dit geen geografische benamingen kunnen zijn, voor de hand.
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geldelijke bijdragen gebleven zijn of zouden deze ‘drie hoofdsteden’ ook ieder hun
contingent hebben bijgedragen aan de inwoners van de nieuwe stad? Als dit waar
mocht zijn, als we dus in 's-Hertogenbosch een zuidbrabantse kolonie zouden mogen
zien, zou de weg van de diftongering naar het Noorden ons wel opeens veel
duidelijker worden. Immers de zuidbrabantse steden diftongeerden al ten tijde dat
Den Bosch gesticht werd. Als Den Bosch zijn eerste inwoners uit Zuidbrabant heeft
ontvangen, kan het dus dadelijk een centrum van diftongering geworden zijn. Immers
als stad, als verkeersknoop, had het een spreekdichtheid die groot genoeg was om
zijn taaleigenaardigheden tegen de (oorspronkelijk monoftongische) omgeving te
handhaven niet alleen, maar ook om die omgeving tot navolging te verlokken. Ook
wanneer Den Bosch echter geen eigenlijke ‘kolonie’ mocht zijn, heeft het zeker sterk
onder zuidbrabantse invloed gestaan. Van het Zuiden uit werd de Meierij bestuurd.
Den Bosch was een filiaal van de leuvensbrusselse macht. In de eeuwen die op
1200 volgen stellen we ons voor dat de diftongering zich, vooral langs de grootste
verkeerswegen (dat zijn de wegen naar de steden in de omgeving), steeds verder
om Den Bosch heen heeft verspreid. In het Zuiden raakte het gebied van de bossche
diftongering tenslotte aan dat van de antwerpse, in het Noorden bereikte de beweging
e

e

op een goede dag Utrecht, van de 11 tot diep in de 16 eeuw verreweg de volkrijkste
2)
stad van de noordelijke Nederlanden , waarmee Den Bosch dus ook uiteraard een
niet onbelangrijk verkeer moet hebben gehad. (De streek tussen beide steden is
trouwens ook vrij dicht bevolkt en bezit verscheidene stadjes die als tussenstations
kunnen hebben gefungeerd.) Wanneer wij aannemen dat de diftongering op deze
e

wijze bv. in het begin der 15 eeuw Utrecht zal hebben bereikt, hoeven wij niet
verwonderd te zijn als de amsterdamse

2)

Ramaer, bij Kloeke, Expansie 40.
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e

volkstaal in de 16 eeuw blijkt te diftongeren. Van alle steden in de omgeving van
Utrecht was Amsterdam weer de grootste en belangrijkste; Amsterdam komt dus
ook het eerst in aanmerking

1)

om de expansieve kracht der utrechtse volkstaal te gevoelen .
Tenslotte het getuigenis van de moderne dialektkaarten. Op het afgebeelde
schetskaartje heb ik zowel het diftongeringsgebied van Kloeke's muis-kaart als van
mijn uier-kaart aangegeven. Zoals men ziet is het verschil aanzienlijk. Ik meen het
verschil in hoofdzaak zo te kunnen verklaren dat de diftongering in het woord muis
onbelemmerd tot op de huidige dag is blijven expanderen, terwijl zij in het woord
uier, een

1)

Behalve de diftongering heeft Amsterdam waarschijnlijk ook de aa i.pl.v. ae uit Utrecht. Zie
Ts. 53, 243 en N.T. 29, 339.
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landbouwerswoord, is gestremd nadat de steden hun landelijk karakter begonnen
te verliezen. Ik ben geneigd in het verbreidingsgebied van uier een als het ware
‘bevroren’ beeld te zien van de ui-expansie omstreeks 1600 (behalve in enkele
onderdelen als b.v. westelijk Noordbrabant en misschien de oostelijke Betuwe, terwijl
ook het kaartbeeld in de buurt van Brussel wellicht door plaatselijke, niet meer te
achterhalen, fonetische veranderingen vertroebeld is). In grote lijnen laat zich in het
uier-gebied nog wel de vorm van het hertogdom terugvinden. Behalve een vrij sterke
uitbreiding over de oostgrens van Brabant (met de grote weg van Leuven naar
Keulen als spil) valt ons de uitwas aan de noordzij op, zich uitstrekkend over de
Betuwe (maar Tiel is nog een tijdje, tot 1334, brabants geweest en had misschien
voor het gelders werd de diftongering al) en het Nedersticht. Amsterdam, eenmaal
een stichtse stad, ligt daar als noordelijkste voorpost van de utrechtse invloedssfeer.
Het uier-gebied in het Noorden is vrijwel nauwkeurig zoals we ons het
e

verbreidingsgebied van de diftongering daar op grond van de 16 en
e

vroeg-17 -eeuwse gegevens konden voorstellen. Nog éen punt van de uier-kaart
trekt onze aandacht, nl. de uur-enclave in de buurt van Roosendaal. Deze
gecombineerd met het bericht dat Breda een eeuw geleden ook nog uur voor uier
kende, noopt ons in westelijk Noordbrabant een jong uier-gebied te zien en in het
algemeen een jong diftongeringsgebied (want de oude diftongeringsgebieden hebben
steeds uier). Dit is in overeenstemming met de historische gegevens:
's-Hertogenbosch is ons bekend als een oude vooruitgeschoven post van de leuvense
machtsuitbreiding, maar van Breda, een zelfstandige heerlijkheid, is ons niets
1)
dergelijks bekend . Wij besluiten dus dat de uier-kaart over het geheel in
overeenstemming is met het beeld dat wij ons van de brabantse expansie gevormd
e

hadden en met name schijnt te bevestigen dat de amsterdamse volkstaal in de 16
eeuw haar diftongen

1)

Zie voor de belangrijke dialectverschillen tussen de Meierij en de Baronie v. Breda het boek
van A. Weijnen, Dialectgrenzen in N. Brabant, vooral blz. 190 vgg.
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via het Utrechts van de brabantse volkstaal heeft ontvangen. Het muis-gebied
(gestippeld op het schetskaartje) laat zich op zijn beurt weer heel goed uit het
uier-gebied afleiden. Aan de oostkant zijn de verschillen weinig belangrijk. Aan deze
zijde van het uier-gebied lagen geen grote steden maar wel belangrijke natuurlijke
verkeersbelemmeringen als moerassen en heidevelden. Aan de westkant stonden
de zaken heel anders. Daar lagen betrekkelijk dicht bij de diftongeringsgrens grote
1)
steden als Brussel en Amsterdam . Het mag verwonderlijk heten dat Brussel niet
eerder zijn diftongering op Oostvlaanderen heeft uitgestraald. Wij weten echter door
het getuigenis van de Gentenaar Joost Lambrecht, die in 1550 nog monoftongen
sprak, dat de brusselse expansie over Oostvlaanderen niet voor omstreeks 1600
begonnen kan zijn. De staatkundige grens tussen Brabant en Vlaanderen is wellicht
eertijds een belemmering geweest, maar ook zal de achteruitgang van de vlaamse
steden door de afscheiding van het Noorden na 1600 de brusselse invloed
vergemakkelijkt hebben. In het Noorden lag Amsterdam in een soortgelijke positie
tegenover Holland als Brussel tegenover Oostvlaanderen. Kloeke heeft in zijn boek
de werking van de amsterdamse expansie over Holland na 1600 uitvoerig en
overtuigend beschreven, zodat ik er hier niet verder op in hoef te gaan. Behalve
met amsterdamse expansie moeten we in Holland dan ook nog rekening houden
met invloed van Den Haag. Beide werkten in dezelfde richting en zullen elkaar
versterkt hebben. Ook de muis-kaart kan dus zonder moeite zo gelezen worden,
dat ons beeld van de brabantse expansie erdoor bevestigd wordt.
Samenvatting. De vraag hoe Amsterdam, Den Haag en Utrecht, die in de eerste
e

helft van de 17 eeuw blijken te diftongeren, aan deze diftongering gekomen zijn,
is verschillend beantwoord voor Den Haag enerzijds, Amsterdam en Utrecht
anderzijds. Terwijl het voor Den Haag, in aanmerking ge-

1)

Antwerpen, door de brede Schelde van Oostvlaanderen gescheiden, heeft weinig invloed
naar het Westen uitgeoefend.
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nomen de typische plaatselijke situatie en de personen van de ‘oudste
diftongeerders’, het meest voor de hand lag te denken aan een ‘kolonie’ uit de
brusselse regeringscoterie, bleek het voor Amsterdam en Utrecht aannemelijker de
verklaring te zoeken in invloed-door-expansie van de brabantse volkstaal. Onze
voorstelling verschilt van die van Kloeke, wanneer wij het principiële punt van de
taalpsychologische ondergrond der expansie, waarop ik in ander verband hoop
terug te komen, ter zijde laten, voornamelijk hierdoor, dat wij aan Utrecht een veel
groter betekenis hebben toegekend. Weliswaar heeft Kloeke in de inleiding van zijn
Hollandsche Expansie de centrale betekenis van Utrecht al aangeduid - ook W. de
1)
Vries was geneigd in deze stad een uitgangspunt van taalinvloeden te zien - maar
hij heeft, toen hij de functie van de bisschopsstad aan een nader onderzoek wou
voorbehouden, blijkbaar niet aan de mogelijkheid gedacht dat Amsterdam zijn
diftongering door bemiddeling van Utrecht kon hebben ontvangen en dat hierdoor
het aspect van de door hem getekende expansie vrij ingrijpend kon worden gewijzigd.
Door de plaats van Utrecht in het geheel der taalinvloeden zo te interpreteren konden
wij tegenover sceptische critici de hypothese van Te Winkel en Kloeke, dat er
samenhang was tussen de brabantse diftongering en de amsterdamse, versterken
zonder in de noodzaak te vervallen die samenhang te zoeken bij de antwerpse
invasie na 1585. Anderzijds konden wij met de zoëven aangeduide critici de
diftongering in Amsterdam ouder achten dan Kloeke gedaan heeft zonder de
verklaring in een autochtone ontwikkeling te hoeven zoeken. Ik hoop dat het mij
hiermee gelukt is een iets nauwkeuriger beschrijving te geven van het vermoedelijk
verloop der diftongering in het nederlandse taalgebied dan tot dusver bereikt is.
K. HEEROMA

1)

Med. K.A.W. Lett. 63, A, 129.
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Over de etymologie van getes
Over getes, dat als bnw. en znw. voorkomt, het znw. ongetes, het zwakke ww.
tessen en een ww. getesen, waarvan het bestaan althans mogelijk, de vervoeging
echter dan nog onzeker is, hebben reeds verschillende geleerden geschreven. Het
laatst is Dr. Heinsius op deze woordfamilie gestuit, toen hij voor het Woordenboek
het ww. tessen te behandelen kreeg; zijn ideeën over den samenhang der
verschillende vormen heeft hij weergegeven in een opstel in dit tijdschrift (Dl. 55,
59 vlg.), en op de eerste pagina daarvan vindt men de oudere literatuur vermeld.
Dr. Heinsius geeft eerst de beteekenis van het bnw. getes; van personen gebezigd
is het ‘geschikt of vatbaar voor -’, ‘zich schikkend naar -’, ook: ‘welwillend gezind’
en derg., van zaken: ‘geschikt voor -’, ‘overeenkomstig iemands aard’. Volgens het
getuigenis van Verdam (Tijdschr. 6, 300) ‘(begon) het ... reeds in de Middeleeuwen
te sterven’, in tegenstelling met het znw., dat in de 17de eeuw nog tamelijk bekend
was bij Zeeuwsche schrijvers en in de 19de eeuw in Zeeuwsch-Vlaanderen nog
voorkwam in den zin van ‘een bepaalde portie eten, iemands taks’ (Archief v. Ned.
Taalk. 2, 163). In de 17de eeuw beteekende het ‘iemands gemak, verzorging, lust,
genoegen’, en mnl. ongetes was ‘onaangename bejegening’, en ook: ‘onaangenaam
gevoel, onrust’. Het znw. is in beide gevallen het neutrum van het bnw., zelfst.
gebezigd, en men heeft daarbij gewezen op andere gevallen: gemak, gerak, gerief,
gevoeg, die op dezelfde manier gesubstantiveerd zijn.
Naast deze nomina bestaat een transitief ww. tessen in den zin van ‘verzorgen,
gerieven, voorzien van datgene wat iemand behoeft’, stellig hetzelfde woord als het
in Loquela opgeteekende tessen, ‘mak, tam maken’. Het Mnl. Wdb. neemt verder
een
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intransitief zw. ww. getessen, ‘zich voegen, zich schikken, zich rustig houden’ aan,
waarvan als imperatief getes zou voorkomen in Wap. Mart. 2, 255, en acht het
bestaan van een ww. getesen, dat, als znw. gebezigd, eenige keeren is aangetroffen
bij Hadewijch in den zin van ‘lust, welbehagen, genoegen’ niet onmogelijk, al zou
naar zijn meening getesen ook het meervoud van een znw. kunnen zijn. Het bestaan
van een bnw. getesselijc, ‘zorgvuldig’, onderstelt het Mnl. Wdb. eindelijk nog op
grond van het eenmaal voorkomende znw. getesselijcheit, ‘zorgvuldige behandeling’.
Het wordt daar door Verdam afgeleid van getes, wat naar mijn gevoelen
waarschijnlijker is dan een vroegere opvatting van dezen geleerde (zie Tijdschr. 6,
303), die ook de heer Heinsius nog onlangs heeft geponeerd, nl. dat *getesselijc
zou zijn afgeleid van het ww. getessen, en zelfs dat het znw. getesselijcheit een
bewijs is voor het bestaan van dat ww.
De vragen nu, die zich aan alle onderzoekers van deze etymologie telkens weer
hebben voorgedaan, zijn, of deze woorden, inzonderheid of het bnw. getes
samenhangt met got. *gatass, dat voorkomt in de negatieve vormen ungatassans
(acc. plur. masc.) en ungatassaba (bijw.), en welke der beide vormen, die met ĕ of
die met ă, de oorspronkelijkste is. Ieder zou geneigd zijn de eerste vraag bevestigend
te beantwoorden, zooals reeds Brill in zijn opstel van het jaar 1851 (Archief v. Ned.
Taalk. 3, 72 vlg.) deed, en zooals men dat sedert algemeen heeft aangenomen op
Franck (Alexander, blz. 462) na, ware het niet dat de vorm getesen, hetzij men die
als znw. of als infinitief opvat, daarmee slecht te rijmen valt. Dr. Kluyver heeft in het
Ndl. Wdb., i.v. getes, getracht dezen vorm als een analogischen infinitief te verklaren,
door uit te gaan van den bij Maerlant éénmaal, op de reeds aangeduide plaats,
aangetroffen imperatief getes, en Dr. Heinsius is hem daarin bijgevallen. Getes
opvattende als een onoorspronkelijken, uit *getesse verkorten imperatief van
getessen, meenen deze geleerden getesen te kunnen verklaren als daarnaast te
zijn gevormd,
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naar het voorbeeld van een imp. genes bij een infin. genesen, overwegende dat
men ook een anorganischen inf. legen naast leggen vindt naar het voorbeeld van
den klankwettigen vorm hi leget. Mij dunkt echter dat die gevallen niet gelijk staan.
Bij een zoo gewoon, veel gebruikt ww. als leggen zijn analogievormen zeer wel te
begrijpen, maar dat van den - naar men meent nog wel onklankwettigen - imperatief
getes (die maar door één plaats gestaafd is) een infinitief getesen zou zijn gevormd,
lijkt zeer onwaarschijnlijk. Zóó werkt de analogie in de spreek- en schrijftaal niet;
men kan in het algemeen veilig aannemen dat, waar men dergelijke zeldzame en
afwijkende vormen aantreft, men te doen heeft met een overblijfsel uit een oudere
periode, niet met een vernieuwing door analogie.
Doch hoe moet getesen dàn worden opgevat en vooral hoe is zijn verhouding tot
het Gotische woord -gatass te verklaren? Ik meende ter beantwoording van die
vragen goed te doen het probleem in een iets ruimer verband te plaatsen en heb
getracht soortgelijke woordfamilies te vinden als die van getes.
Zooals ik hierboven zei, heeft Dr. Kluyver reeds gewezen op synonieme woorden
als gemak en gerief, en Verdam noemde (Mnl. Wdb. 2, 1740) mnl. gevoech, woorden
die bovendien alle het gebruik als bnw. èn als znw. vereenigden. Ik heb getracht
meer van die soort te vinden, doch heb in een ander opzicht mij een beperking
opgelegd, door nl. te zoeken naar woorden die ook in klank eenige overeenkomst
met getes hadden (een korte vocaal ă of ĕ in den stam en slechts één consonant
vóór en na die vocaal), omdat ik meende dat woorden met lange, steeds
onveranderlijk blijvende vocaal weinig bewijskracht konden hebben. Daarom heb
ik èn gerief èn gevoeg buiten beschouwing gelaten.
Van hetgeen ik gevonden heb, zal ik eerst datgene wat het meest overtuigend is
in een kort overzicht meedeelen, zooveel mogelijk in Middel- of Oudgermaanschen
vorm, om daarna bij ieder dier woordfamilies wat langer stil te staan. Vervolgens
wil ik trachten uit die gedetailleerde beschouwingen tot alge-
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meene conclusies te komen, daarop zien of andere woordfamilies, die zich in minder
vormen en daardoor minder duidelijk vertoonen, eveneens langs dezen weg verklaard
kunnen worden, om eindelijk, terugkeerend tot de etymologie van getes en zijn
verwanten, te zien of de uit het onderzoek opgebouwde hypothese daarop licht kan
werpen.
Het volgende heb ik gevonden.
Oudeng. ʓemet (ook ʓemaet?) (bnw. en znw. o.); mnl. gemeten. Mnl. gerac
en gerec (bnw. en znw. o.); mnl. gereken; mnl. reken; mnl. rekken; mnl. raken.
Mnl. gerat en geret (bnw. en znw. o.); mnl. rat; mnl. gereden (?); mnl. redden.
Mnl. getam (bnw); mnl. tam en tem; mnl. getemen; mnl. temmen; ohd. zamôn.
Om met de laatste familie, die het duidelijkst en het volledigst is, te beginnen: getam
komt, evenals mhd. gezam, alleen als bnw. voor, doch in twee beteekenissen: ‘tam’
en ‘passend, gepast’. Daarnaast kent het Mnl. de verkorte vormen tam en tem,
alleen in den zin van ‘mak, tam’, doch mhd. zam heeft de beide beteekenissen van
gezam: ‘gepast’ en ‘tam’. Mijns inziens is de tweede opvatting de afgeleide, en
beteekent tam zooveel als: ‘in een gepasten, aangenamen toestand, aangenaam
(wel te verstaan) voor zijn omgeving’. - Mnl. getemen, ohd. gazëman, mhd. gezëmen,
nhd. geziemen, got. gatiman is een sterk ww.; in het Got. komt het maar eenmaal
voor, nl. in Lucas 5, 36: jah þamma fairnjin ni gatimid þata af þamma niujin: ‘het
nieuwe stuk past niet bij den ouden mantel’. Mnl. getemen beteekent zoowel met
een zaak als met een persoon als onderwerp ‘passen, deugen voor’; vaak ook wordt
het onpersoonlijk gebezigd, evenals mhd. gezëmen: mich gezim(e)t eines dinges,
‘ich finde etwas mir angemessen, achte es für meiner würdig, es gefällt mir’. Getemen
met een persoon als onderwerp beteekent in het Mnl. ook ‘zich verwaardigen (bv.
om iets te doen)’, ‘vinden dat men iets doen kan zonder aan zijne verplichtingen
jegens
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zichzelf te kort te doen’ (aldus een omschrijving van Verdam), dus: ‘in den geschikten
toestand komen of zijn om iets te doen’. Temmen is ‘tam, dus: geschikt maken’, en
ohd. zamôn heeft dezelfde beteekenis.
Gerat beteekent als bnw. in het Mnl. hetzelfde als ons bnw. rad: ‘vlug, bij de hand,
snel, rasch’, en ook ‘flink, degelijk’; als znw. heeft het een geheel andere opvatting,
nl. ‘vischslijm, kuit van visch’, ook ‘eitjes van andere dieren, eitjes door mannelijk
zaad bevrucht’. Geret komt als bnw. niet voor, doch beteekent als znw. eenige malen
‘gerei, tuig, uitrusting, boeltje, plunje, bagage’. Eenmaal heeft Verdam het
aangetroffen in den zin dien ook het znw. gerat heeft, doch hij meent (zie Tijdschr.
3, 200), dat op die plaats waarschijnlijk gerec moet worden gelezen. Zijn onderstelling
is (t.a.p.) verder, dat de beteekenis ‘vischkuit’ en derg. uit die van ‘tuig, boel, goed,
gerei’ moet worden verklaard, wat ook mij niet onmogelijk voorkomt. Is dit inderdaad
juist, dan zullen de znw. aanvankelijk beteekend hebben: ‘datgene wat iemand tot
zijn gerief heeft, wat hij noodig heeft, behoefte’, en het bnw. laat zich uit een
grondbeteekenis ‘gepast’ zeer wel verklaren. Men vergelijke voor een soortgelijken
overgang bv. ons geschikt met hd. geschickt, dat ‘handig, vaardig’ beteekent. En
1)
een begrip als ‘vlug’ laat zich daaruit weer gereedelijk afleiden . - Het ww. gereden,
door mejuffrouw Snellen opgevat als een bijvorm van gereiden, intrans. gebezigd
in den zin van ‘zich gereed maken’, vindt men bij Hadewijch (ed. Maatsch. d.
Vlaamsche Biblioph. I, blz. 43, vs. 62; in de dissertatie van mej. Snellen op blz. 29)
in het volgende verband: ‘God gheve hem allen die minne begheren, Dat si der
minnen alsoe gereden, Dat si al op hare rike teren’. De door mej. Snellen opgegeven
verklaring ‘zich gereed maken ter minne’ past niet goed; men zou veeleer verwachten
‘dat zij zoozeer van de minne mogen genieten, dat zij op haar rijkdom kunnen

1)

Prof. Muller wijst mij nog op een soortgelijke ontwikkeling der beteekenis bij bekwaam.
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teren’. Deze opvatting doet Verdam (Mnl. Wdb. 2, 1527) vragenderwijze aan de
hand, en verder dan tot een onderstelling kan men dienaangaande ook niet komen,
zoolang niet meer voorbeelden van deze beteekenis aan het licht komen. Doch stel
dat ‘genieten’ hier inderdaad de juiste opvatting was, dan zou het niet ondenkbaar
wezen dat dit ww. van gereiden moest worden gescheiden en beschouwd moest
worden als een st. ww. van de 5de klasse, ogerm. *ga(h)rĕdan. De beteekenis
‘genieten’ zou kunnen zijn ontstaan uit: ‘zijn gerak hebben, zich in een behaaglijken,
gepasten toestand bevinden’ en gereden zou dan behooren bij de hier behandelde
woordgroep. Een bezwaar tegen deze onderstelling is misschien dat gereden in het
rijm voorkomt met twee woorden die Ogerm. ai als stamvocaal hebben; ik weet
echter te weinig van Hadewijchs rijmtechniek om te kunnen beoordeelen van hoeveel
gewicht dat bezwaar is. - Het transitieve jan-ww. in deze woordfamilie zou redden
kunnen zijn, dat men toch gewoonlijk al met rad in verband brengt, doch dat men,
indien het voorgaande juist is, zou kunnen uitleggen als ‘in een gepasten,
aangenamen, t.w. veiligen toestand brengen’, wat dunkt mij een ongedwongener
interpretatie is dan uit te gaan van een begrip als ‘wegrukken’ (zie Franck - van
Wijk). De uitdrukking ik kan het wel redden, voor ‘klaren, in orde brengen’ toont het
1)
woord nog in een ouder, neutraler beteekenis dan de thans meest bekende ; de
opvatting van oudeng. hreddan, eng. to rid is ‘bevrijden’, mnl. redden beteekent
bovendien het ‘lossen’ van een pand.
Zeer dicht bij de beteekenissen van het bnw. en znw. getes staan die van mnl.
gerac en gerec. Het bestaan van beide vormen in het Mnl. als bnw. wordt bewezen
door de afleidingen geracheit en gerecheit, het eerste, in den zin van ‘goede toestand,
goede staat’, eenmaal aangetroffen in de Arn. Oudh.: ‘Dat id nyet mogelicken sijn
en sall wederomme in eren ende

1)

Ook het frequentativum redderen beteekent ‘in orde brengen’.
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geracheit to brengen ende tonderhalden’, het andere in de opvatting
‘benoodigdheden’ in dezelfde bron voorkomende: ‘Onsen huysraet ind gereckheyt
van bedden ind anders, (dat) daerin is of komen wurdt, to havenen ind in guede
bewarungh to halden’. Verdam besluit daaruit voor het bnw. tot een beteekenis ‘in
goede orde’, die mhd. gerëch, grëch inderdaad heeft. Als znw. zijn gerac en gerec
beide zeer bekend geweest, en gewestelijk (t.w. in Noord-Holland, Friesland,
Groningen en tevens in Oost-Friesland) leeft gerak ook nu nog. Beide woorden
beteekenen ‘wat men noodig heeft voor zijn onderhoud, zijn verzorging, behoefte,
nooddruft’, ook ‘gemak’, ‘goede toestand, goede orde’ en ‘de juiste tijd, het juiste
oogenblik’. Het Mnl. kent uitdrukkingen als enen gerac doen, in goeden gerake
houden, bi of met gerake en vooral te gerake en te gereke. Ook zonder het praefix
komen ze voor: rak en rek; Verdam vermeldt bv. (Mnl. Wdb. 6, 1000) een uitdrukking
in rake ende dake, gebezigd van gebouwen en al wat onderhoud vereischt: ‘goed
onderhouden’. - Een sterk ww. van de 5de klasse dat hierbij zal behooren kent reeds
het Gotisch. Rikan heeft daar echter, zoomin als ohd. rehhan, nhd. rechen, mnl.
reken (ook gereken; zie Mnl. Wdb. 6, 1246 en 2, 1532), een intransitieve beteekenis:
het beteekent ‘op een hoop brengen, samenharken’, wat desnoods kan
samenhangen met ‘in orde brengen, ordenen, regelen’ (aldus Meringer in I.F. 17,
145), maar stellig nooit ‘in orde, in goeden toestand komen of zijn’ zal hebben
beteekend. Daarnaast vindt men drie zwakke ww., te weten os. rekon, mnl. reken,
in de tweede plaats oudeng. racian (< rakôn), mnl. raken, en ten derde got.
(uf-)rakjan, on. rekja, os. rekkian, oudeng. reccan, ohd. recchan, mhd. recken, mnl.
rekken, waarvan het eerste beteekent ‘in goede orde brengen’, en ook het derde
tot die grondbeteekenis kan worden herleid. De beteekenis ‘verhalen, vertellen’, die
dit ww. in verschillende Germaansche dialecten heeft, verklaart men (zie D. Wtb.
8, 449) nl. uit die van ‘producere, explicare’, en de beteekenis die wij nu aan rekken
toe-
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kennen (verg. ook got. ufrakjan) moet dan uit die van ‘recht, gestrekt maken’ zijn
ontstaan. Raken is oorspronkelijk intransitief, en men verklaart het als ‘zich
uitstrekken tot’ (zie Franckvan Wijk). En dat deze beteekenissen niet willekeurig
gecombineerd worden, blijkt, dunkt mij, ook uit woorden die in andere Idg. talen van
den wortel *reĝ gevormd zijn: zoo b.v. lat. rectus (dat identiek is met got. raíhts) en
lat. rego, dat ‘ordenen, regelen, besturen’ beteekent.
Ten slotte meen ik dat hier ook behandeld moet worden het Oudeng. bnw. en
znw. ʓe-met. Als bnw. wordt het bij Grein, in den tweeden, door Köhler bewerkten,
druk van zijn Sprachschatz omschreven door ‘aptus, congruus, conveniens’, het
tegenovergestelde un-ʓemet door ‘immensus, immodicus’, bij Bosworth-Toller vindt
men voor ʓe-met ‘fit, meet, proper’, dus ‘geschikt, gepast’, juist de beteekenissen
die ook getes heeft. Als de oudste opvattingen van het znw. geeft Grein ‘das rechte,
gebührende Masz; Schranke’ en ‘bescheiden Teil, was einem zukommt, portio’, een
opvatting die, zooals hiervoor reeds is gebleken, het znw. getes in de 19de eeuw
nog in Zeeuwsch-Vlaanderen had. De verdere beteekenissen van het znw. ʓemet
zijn dezelfde die gimet ook in het Os., gemet in het Mnl. heeft: ‘maat’ en ‘datgene
waarmee iets gemeten wordt’. Thans komt bij ons dit znw. nog voor als een oude
landmaat in Vlaanderen, in Zeeland en op de Zuidhollandsche eilanden, die in den
1)
naam van het eiland Tien Gemeten het best bekend is . Of ook een vorm met
Ogerm. a heeft bestaan, durf ik niet te beslissen, doch het komt mij niet erg
waarschijnlijk voor. Weliswaar vermeldt Bosworth-Toller een vorm ʓemaelfaestan
naast ʓemetfaestan, ‘vergelijken’, doch uit het Supplement maak ik op dat de
schrijvers dien vorm,

1)

De Engelsche etymologen houden het er voor dat het adj. ʓemet is ontstaan uit het
praedicatieve gebruik van het gelijkluidende znw. Het omgekeerde is echter, gezien de andere
hier besproken gevallen, waarbij een bnw. als neutraal subst. wordt gebezigd, stellig evenzeer
mogelijk, zoo al niet waarschijnlijker.
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evenals ʓemetfestan, voor minder oorspronkelijk houden dan den anderen.
De Idg. wortel mĕd, waartoe ook het ww. meten behoort, geeft behalve dit begrip
ook weer dat van ‘nadenken’ (verg. lat. meditari), ‘denken aan, zorgen voor’ (verg.
gr. μέδομαι) en ‘toebedeelen’ (verg. het woord voor ‘lot, noodlot’ in het Germ.: os.
metod, oudeng. meotod), eigenlijk dus ‘de juiste maat verschaffen’ of b.v. ‘ten
behoeve van onderdanen of ondergeschikten ordenen, regelen, besturen’. Doch
het Mnl. kent het st. ww. gemeten ook in den zin van ‘genieten’; Verdam geeft
daarvan verscheiden voorbeelden (Mnl. Wdb. 2, 1357), en dat deze vorm geen
verschrijving is voor genieten, blijkt zeer duidelijk, o.a. doordat het voorkomt in het
rijm op gheheten. Verdam meent dat ook het Mhd. die opvatting kent voor gemezzen,
nl. in vs. 3562 van Der gute Gerhard, het gedicht van Rudolf von Ems. Men leest
daar: ‘Dasz er von vreuden gar vergaz ob er mit dienste ie gemaz sîne bete an
werdiu wîp.’ Is dit juist dan zou gemeten, ogerm. *gametan, dus dezelfde beteekenis
kennen die boven voor gereden is ondersteld, en die daar is afgeleid uit die van
‘zich in een goeden, behaaglijken toestand bevinden’. - Een zwak ôn-ww. met
ĕ-vocalisme kent het Got. in den zin van ‘overwegen, bedenken’: mitôn, het Ohd.
in dien van ‘matigen, regelen’: mezzôn, het Oudeng. in beide opvattingen: metian.
Overziet men de opvattingen van de hier besproken woorden, dan kan men dunkt
mij voor het bnw. als grondbeteekenis aannemen ‘passend, gepast, behoorlijk,
geschikt’, terwijl de beteekenis ‘snel, vaardig, bij de hand’ daaruit kan worden
afgeleid. In het algemeen beteekenen de sterke ww. ‘in een gepasten toestand zijn’,
hetzij dat ze onpersoonlijk worden gebezigd, en dan moeten worden omschreven
met ‘het past’ of in een gunstiger zin met ‘het behaagt’, hetzij persoonlijk, en dan
wellicht kunnen beteekenen ‘ik geniet’. Eenige malen ziet men dat de sterke ww.
een transitieve opvatting hebben, t.w. die van ‘ordenen, regelen, in orde brengen,
besturen’, een
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beteekenis die gewoonlijk eigen is aan de zwakke ww., zoowel jan- als ôn-verba,
die bij deze reeksen behooren.
Nu komt het mij voor dat in dit schema nog enkele andere woordgroepen kunnen
worden gevoegd, ook al zijn ze niet door voldoende vormen gerepresenteerd, om
in dat opzicht zekerheid te geven. Ik wil er twee noemen, en wel in de eerste plaats
mnl. gemac, dat door ieder als een synoniem van gerac wordt beschouwd en,
evenals dit woord, zoowel als adj. als als subst. wordt gebezigd, het eerste met de
beteekenissen ‘verbonden’, ‘zacht, kalm, stil’, ‘gemaakt, in orde gemaakt’,
‘aangenaam, welgevallig’, terwijl het in den verkorten vorm mak nog thans zeer
algemeen is. Het tweede o.a. gebezigd voor: ‘aangename stemming, rust en vrede,
genoegen’, ook voor ‘voordeel’, ‘verzorging, verpleging’ en voor ‘behoefte, nood,
nooddruft’. Dat gemac staat tot gemaect en maken als gerac tot geraect en raken,
is reeds door Verdam (Mnl. Wdb. 2, 1485) opgemerkt. Ogerm. makôn past in een
dergelijke reeks zeer wel, en zijn beteekenis staat van ‘in orde, in een gepasten
toestand brengen’ niet heel ver af. De etymologen nemen aan dat de stamvocaal
van dit ww. een Idg. ă representeert; als dit juist is, staat deze woordfamilie niet
geheel gelijk met de voorgaanden, daar die alle in de ĕ-ŏ reeks thuishooren en tot
de zoogenaamde 4de of 5de klasse van sterke ww. moet worden gerekend. Het
eenmaal aangetroffen Mnl. ww. gemeken, in den zin van ‘doen, in orde, tot stand
brengen’, heeft te weinig bewijskracht om een andere etymologie van maken
1)
aannemelijk te maken . Was het bestaan er van door meer voorbeelden gestaafd,
dan zou men kunnen gelooven dat de reeks gemac - (ge)meken - maken gelijk
stond met die van gerac - (ge)reken - raken, doch men heeft geen enkele andere
aanwijzing voor een Ogerm. en Idg.

1)

Men vindt dit ww. in Maerlants Rijmb. vs. 33474, waar men leest: ‘Die rudders droeghen vier
sonder sparen, ende ghingen die poorte ontsteken; die Joeden ne constent niet ghemeken,
tselver smalt te hant .. ende thout ontstac’. D.w.z.: ‘de Joden konden er niets aan doen,
konden het niet verhinderen’.
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ĕ in deze reeks; van het bnw. komt nl. ook geen bijvorm met ĕ voor.
In de tweede plaats kent het Mhd. een bnw. gezal in den zin van ‘snel’. Hetzelfde
woord is het zeer algemeene Ohd. gi-zal, dat ook ‘dapper’ beteekent. Zoo kent het
Os. gital voor ‘behendig, snel’, en eveneens het enkelvoudige tal, met de afleiding
talhêd (zie Korrespondenzbl. des Vereins f. Nd. Sprachf. 22, blz. 22 en 42), en in
het Oudeng. bestaat ʓe-tael voor ‘snel, vaardig, actief’. Men vraagt zich af of het
Ogerm. *gitala- wellicht oorspronkelijk ook ‘gepast, in goede orde’ heeft beteekend,
en of got. untals, ‘ongehoorzaam’, niet bewijst dat het ook de opvatting ‘zich voegend,
gezeglijk, gehoorzaam’ heeft gekend, begrippen die dicht liggen bij ‘mak’ en ‘tam’.
En zou het Ogerm. onz. znw. gital dan niet op dezelfde manier daarmee kunnen
samenhangen als ik dat voor het Oudeng. bnw. en znw. ʓemet heb ondersteld,
m.a.w. zou het znw. niet eigenlijk hebben beteekend ‘het iemand toekomende
aantal’, ‘zooveel als iemand noodig heeft’? De Oudgerm. ww. *talôn en *taljan zijn
in veel dialecten gerepresenteerd en beteekenen beide ‘tellen’. Wellicht is die
beteekenis voortgekomen uit die van ‘ordenen, in een juiste reeks brengen’ en is
ver-tellen te vergelijken met het reeds hiervoor genoemde synonieme Hd. ww.
recken. Feist meent dat bij deze woordgroep ook got. talzjan, ‘onderwijzen, leeren’,
moet worden gerekend, er van uitgaande dat talzjan is gevormd van een es-st.
*talaz-, die naast den ă-st. *tala- zou zijn voorgekomen.
Keert men na deze uitweidingen terug naar de woordfamilie van getes, dan zal men
willen probeeren, in hoeverre het schema dat voor de bovengenoemde woordgroepen
gevonden is, van toepassing is op deze. Dat de beteekenissen van getes zijn te
herleiden tot die van ‘in goede orde, gepast, passend, zich voegend’ is wel aan te
nemen. Dat de oudste beteekenis van tessen zal zijn ‘in goede orde, in een goeden
toestand
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brengen’ lijkt ook aannemelijk: die van ‘verzorgen, verplegen’, zoowel als die van
‘tam maken’, laat zich daaruit verklaren. Naar beteekenis en vorm past daarbij
voortreffelijk een sterk ww. getesen, waarvan de zuivere imperatief sing. getes moet
luiden, en waarvan de oudste opvatting zal zijn geweest ‘in een gepasten toestand
verkeeren’. Daaruit zijn wederom de beide beteekenissen die wij van het ww. kennen,
zeer wel te verstaan: t.w. de imperatief, die voorkomt in Maerlants Tweede Martijn
vs. 255: ‘Herte, nemmermeer genes, no geruste, no getes, Liegic van enen woerde’,
en die wil zeggen ‘zich gerust, behaaglijk gevoelen’ of, zooals reeds in 1866 Kausler
in zijn Denkmäler (3, 374 vlg.) het uitdrukte: ‘sich beruhigen, zufrieden geben,
einverstanden sein’. En de infinitief, dien men, zooals reeds is gezegd, eenige malen
bij Hadewijch vindt in de verbinding na hare ghetesen, d.i. ‘naar haar behagen,
welgevallen’. Doch als deze voorstelling van zaken de juiste is, dan vervalt mijns
inziens de noodzakelijkheid een intransitief zw. ww. *getessen aan te nemen, waarbij
getes een anorganische imperatief moest zijn. En als getesen inderdaad een sterk
ww. is, moet het behooren tot de 5de klasse, zooals ook de hierboven behandelde
ww. gereken en gemeten (misschien ook gereden). Het bnw. en znw. getes moet
dan, evenals gemac, gerac, gerat en getam, een enkele consonant na de stamvocaal
hebben en zou dus in den verbogen vorm als die voorkwam *getese luiden. En
daarmee wordt het duidelijk dat de Gotische woorden ungatassans en ungatassaba,
die in beteekenis een volkomen gelijkheid, in vorm een groote overeenkomst
vertoonen met getes, daarvan toch in twee opzichten verschillen: in de stamvocaal
en in het daarop volgende consonantisme.
Het verschil in vocaal is niet merkwaardig: men vindt gerec naast gerac, geret
naast gerat, en, zooals reeds Dr. Heinsius opmerkte, tem naast tam. De heer
Heinsius meent dat de vorm tem naar het voorbeeld van temmen is gevormd, dat
het woord dus niet ‘ablautend’ naast tam staat en gelooft dat mutatis mutandis
hetzelfde van getes is te zeggen. Doch het
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aan gerec beantwoordende Mhd. bnw. gerëch, grëch heeft geen ‘Umlauts’-ė, maar
een Ogerm. zuivere ë, en dit maakt het, dunkt mij, wel waarschijnlijk dat ook in de
andere gevallen kwestie is van een ‘Ablauts’-verhouding, niet van een analogische
‘Umlauts’-ė.
Doch wat moet men denken van het verschil in consonantisme? Die gegemineerde
ss in het Gotisch is de reden geweest waarom de etymologen aan den eenen kant
niet hebben willen weten van een infinitief getesen, of dien althans voor
onoorspronkelijk hebben versleten, aan den anderen kant het Gotische woord
radicaal van de Nederlandsche woordfamilie hebben gescheiden. Zoo deed Franck
in zijn commentaar op den Alexander (blz. 462). Dat ik met de eerste groep niet
meega, heb ik uitvoerig uiteengezet. Doch ook Francks stelling houd ik voor moeilijk
aanvaardbaar: got. -gatass en mnl. getes hebben te veel overeenkomst in vorm en
beteekenis om elke verwantschap te kunnen loochenen. Daarbij komt dat de
klankwettige vorm van het Nederlandsche zwakke jan-verbum (een Idg. causativum;
verg. bv. skr. damáyati met nnl. temmen), als het gevormd is van een Germ. wortel
*tas met enkele s, zou luiden *tazjan, waaruit *teren moest ontstaan, zooals generen
staat naast genezen. Men zou den bestaanden vorm tessen dan moeten verklaren
als een jongere analogie, in verband met het znw. getes, doch het voorbeeld
waarnaar die analogie zou zijn ontstaan ligt volstrekt niet voor de hand, al zijn de
bewijsplaatsen van tessen wel veel jonger dan die van het nomen, en al werden
verbum en nomen in de 17de eeuw, inzonderheid in het Zeeuwsch, wel gelijktijdig
gebruikt en als elkaars verwanten gevoeld. Het is veel waarschijnlijker dat tessen
een directe representant is van een Ogerm. vorm en dat de grondvorm *tassjan is
geweest met gegemineerde s.
Er blijft dan echter niets anders over dan twee wortels aan te nemen: de eene
met één, de andere met dubbele s na de stamvocaal. Zijn die varianten te verklaren,
of kan men niet verder komen dan tot het constateeren van het feit? Een
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groote moeilijkheid is dat de Germ. wortel *tes-*tas zoo geïsoleerd staat, dat er zoo
weinig verwante vormen bekend zijn, zoowel in het Germaansch als in het
Indogermaansch. Toch zijn er, dunkt mij, wel eenige te noemen.
In het Mnl. Wdb. vindt men een ww. tesuwen, waarvan twee bewijsplaatsen
bekend zijn. In Haagsche Bijbel (2, 60 a) leest men: ‘Her waert, liede (l. lide) vore,
ende tesuwe de tafele’, waar de Latijnsche tekst luidt: ‘transi, hospes, et orna
mensam’ (Jes. Sirach 29, 32). De woorden tesuwe de zijn volgens Verdam
uitgeschrapt en aan den rand staat daarvoor berede die, zoodat naar den gewijzigden
tekst te lezen is ‘berede die tafele’. En in Die Rose van Heinric van Aken (vs. 8713)
komt het part. praet. ghetesuwet voor (zie Kausler, Denkmäler 2, 295). Een man
verwijt zijn vrouw haar pronkzucht en zegt: ‘(Gij zijt) Ghepareert ende bereet al,
Ghelijc eenen orse, dat men sal Vercopen ende ghetesuwet steet’. Verdam heeft
op beide plaatsen het ww. in verband gebracht met het Mhd. znw. zësem, zësen,
dat ‘lijn, rij’ beteekent, en vertaalt tesuwe de tafele met ‘rangschik de tafel’; en
ghetesuwet op de andere plaats geeft hij weer met ‘aan de lijn staande’. Mij dunkt
dat beide vertalingen min of meer gewrongen zijn. Op de eerste plaats geven de
verbetering berede die tafele en de Latijnsche tekst orna mensam duidelijk aan dat
alleen bedoeld kan zijn: ‘richt de tafel aan, maak haar voor den maaltijd gereed’, en
Kausler geeft in zijn aanteekeningen op Die Rose (Denkm. 3, 265) voor ghetesuwet
‘ausgerüstet, gezäumt’, wat in het verband stellig beter past dan ‘aan de lijn staande’.
Het ww. tesuwen moet dus beteekenen ‘in orde brengen, van het noodige voorzien,
uitrusten’, dus nagenoeg hetzelfde als mnl. tessen. Het ww. zou een grondvorm
*teswôn kunnen hebben, dat een afleiding kan wezen van een nominalen stam
*teswă- of *teswô-. Of men het mag houden voor hetzelfde woord als oudeng.
teoswian, dat in het Oergerm. eveneens *teswôn moet hebben geluid, durf ik niet
te beslissen: de beteekenis is nl. zóó afwijkend (teoswian wil zeggen ‘to
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hurt, injure, annoy’), dat ze voor identificeering wel een groot bezwaar vormt. Men
zou woorden als havenen en toetakelen moeten vergelijken, wier opvatting eveneens
in ongunstigen zin is gewijzigd, doch wegens den ouderdom van de pejoratieve
beteekenis in het Engelsch waag ik me liever niet verder aan deze gissing.
Ook het zoojuist ter sprake gekomen Mhd. znw. zësem, zësen zal, ondanks de
tamelijk ver afwijkende beteekenis wel van denzelfden wortel *tes zijn gevormd. Bij
Müller en Zarncke wordt het omschreven door ‘streif, lange ununterbrochene reihe
oder linie, folge; dann auch bildlich ordnung, regel’; in verband met deze laatste fig.
opvatting is wel aan te nemen dat de eigenlijke beteekenis is voortgekomen uit die
van ‘hetgeen in behoorlijke orde, in volgorde is geplaatst’. Men vergelijke dan
substantiva als rak en reeks, die bij het Got. sterke ww. rikan behooren en met
zësem nagenoeg synoniem zijn. De stamvorm van het woord moet tĕsmă- zijn; het
suffix -ma komt in veel Germ. woorden, namen van concreta, voor, doch was reeds
in het Ogerm. niet meer productief, zoodat zijn eigenlijke functie niet meer te
3

onderkennen valt (Kluge, Stammbildungsl. § 88).
Zou het nu niet mogelijk wezen dat men in got. gatass en in tessen < *tassjan
met dubbele s vormen had te zien met een s-suffix? Bij talzjan heeft Feist dit
1)
ondersteld ten opzichte van den wortel *tel-*tal , en het Gotisch kent immers
verscheiden nominale a-stammen die ten opzichte van het Westgerm. een sa-suffix
hebben, omdat ze zoogenaamde ‘weiterbildungen’ zijn van oude s-stammen? Got.
ahs, ‘aar’, þeihs, ‘tijd’, weihs, ‘dorp’ zouden hier zijn te noemen, en, hoewel het geval
niet heelemaal gelijkstaat, ook got. hatis. Deze onderstelling kan ik niet verifieeren,
en ik poneer haar ook met alle voorzichtigheid en slechts als een poging om de
tegenstrijdigheid tusschen de verschillende vormen dezer woordgroep op te lossen
die reeds zoo lange jaren de Nederlandsche Germanisten heeft beziggehouden.
L e i d e n , November 1937
J.H. VAN LESSEN

1)

Zie hierboven blz. 309.
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Boekaankondiging
Dr. L.M. van Dis, Reformatorische Rederijkersspelen uit de eerste helft
van de zestiende eeuw, Drukkerij Vijlbrief, Haarlem; 1937. (Utr. Diss.).
e

De verdiensten van dit proefschrift zijn van tweeërlei aard: 1 heeft de bewerker
een onderzoek ingesteld naar het godsdienstige gehalte van de kettersgezinde
e

Rederijkersspelen van vóór 1540, d.w.z. 1 van de negentien spelen van sinne over:
Welc den mensche stervende meesten troost es, vertoond tijdens het landjuweel
e

te Gent in 1539; 2 van a) 't Spel van sinnen op dwerc der Apostelen, b) Den Boom
der Schriftueren, c) Een Tafelspel van die menichfuldicheit des bedrochs der werelt
e

(respective uitgegeven door Pijper, Schotel en Pijper) en 3 van Een schoon Tafelspel
van drie Personagien, een Prochiaen, een Coster en een Wever.
e

2 heeft hij een drietal spelen doen afdrukken en van aantekeningen voorzien,
n.l. het bovengenoemde Tafelspel van drie Personagien, en twee der spelen van
sinne, vertoond op het Gentse landjuweel: n.l. dat van ‘de Heylige Gheest’ te Brugge
en dat van ‘De Pensée’ uit Edynghe.
Voor het eerste deel van zijn taak heeft de bewerker op oordeelkundige wijze
gebruik gemaakt van wat de theologen der laatste jaren, vooral prof. van Rijn,
e

omtrent de 16 eeuwse Reformatorische beweging aan 't licht hebben gebracht.
Het onderzoek van Van Dis heeft bevestigd, dat er in deze landen een zelfstandige
Reformatorische beweging gaande was, buiten de ‘Lutherij’ om. In deze stukken
klinkt de religieuse toon, die men verneemt in de werken van Coornhert e.a.; van
dezulken, die zich niet bemoeiden ‘met veel superstitieuse ingebroken (=
ingedrongen) Ceremonien, daer de oude Cathelycke Apostolycke eerste Kercke
niet veel van wisten
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ofte gebruyckten’, gelijk van Meeteren zei, sprekende over de Gentse spelen. - Al
e

mogen de criteria voor 't aangeven van ketterij in de eerste helft der 16 eeuw nog
niet vast staan, toch blijken wel een paar kenmerken aanwezig. Op de vraag naar
's mensen troost in 't stervensuur wordt in de boven vermelde stukken zelden de
Kerk genoemd, terwijl de Paulinische belijdenis van de rechtvaardiging door 't geloof
herhaaldelijk wordt vernomen. Dit was de leer der nieuwe predikers, der ‘Duytsche
doctoren.’ De belijders der nieuwe leer toonden zich heel bijbelvast en waren zich
bewust van het nieuwe in hun overtuiging tegenover de opvatting der ‘ouders’: het
voorgeslacht leefde nog onder de Wet, maar ‘de ketters’ hadden de Wet te niet
gedaan. Zij hadden Paulus' woorden begrepen: met de wet is de zonde in de wereld
gekomen. Zolang men de geboden betracht en goede werken verricht enkel omdat
de Wet dat voorschrijft, zolang is men nog een ‘uitwendig’ mens, een loonzuchtig
dienaar of slagvrezende knecht. Maar wanneer wij het goede doen uit drang des
harten, wanneer Christus in ons woont en ons heeft vrijgemaakt van de dwang der
Wet, dan zijn wij een ‘inwendig’ mens geworden, dan zijn wij in Christus
wedergeboren. ‘Geloof’ was voor deze Christusbelijders niet een voor waar houden
van wat de Kerk leert, maar de overtuiging, dat Christus hen nabij is, die in ootmoed
des harten hun onvermogen belijden in het voldoen aan Gods eis. Zulke mensen
voelden zich wedergeboren en waren het ‘knechtschap’ te boven. Voorgelicht door
den bewerker, laat zijn onderzoek de sterke indruk achter dat onder het Nederlandse
e

volk der 16 eeuw een geestelijke vernieuwing was ingetreden. Onder deze indruk
dringt de vraag zich op: Hoe kwam het, dat spelen, waarin dergelijke Reformatorische
denkbeelden in 't openbaar werden uitgesproken, zonder ingrijpen of verbod der
Overheid werden opgevoerd? We weten, dat van tal van ‘Camers van Rhetorica’
geestelijken lid waren en de te spelen stukken zullen wel eerst ter beoordeling
voorgelegd zijn aan bevoegde beoordelaars,
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d.w.z. geestelijken. Wat heeft er dan, ondanks het bestaan van plakkaten, een milde
vrijzinnige geest geheerst. We wisten, dat onder paus Leo X geestelijke vorsten als
Erasmus zich vrij konden uiten, wier werken een eeuw later op de index kwamen,
maar de periode van geestelijke vrijheid heeft blijkbaar langer geduurd en ook de
mindere burgers hebben die genoten. Blijkbaar zijn de Kerkelijke en de Wereldlijke
overheid eerst na 1540 langzamerhand tot de ontdekking gekomen, welk gevaar
er school in het voortwoekeren der ‘nieuwe’ leer. Hier in 't noorden heeft het optreden
der Wederdopers de ogen geopend en reactie gebracht.
Dat ± 1540 de criteria van ketterij nog vaag waren is te begrijpen: eerst het concilie
van Trente heeft de grenzen getrokken en - gebruik makende van de les, die uit de
Hervormingsbeweging te trekken was - hogere eisen gesteld aan de opleiding der
geestelijken.
In dit verband doen twee vragen zich op: Wie vormden de jury op 't Landjuweel
te Gent en volgens welke criteria heeft die jury de prijzen toegekend? - De eerste
is blijkbaar niet te beantwoorden. Naar het antwoord op de tweede heeft de bewerker
1)
niet gezocht. Hij heeft zelfs de vraag niet eens gesteld. De lezer, die van Schotel
heeft vernomen, dat de Rederijkers het volk tegen de geestelijkheid opzetten en
openlijk van het toneel predikten ‘'t geen de leraars nauwlijks ter sluiks in de
afgelegenste hoeken en woningen durfden verkondigen’, onderstelt allicht, dat vooral
die spelen in aanmerking kwamen voor een prijs, waarin de vraag: ‘welc den
mensche stervende den meesten troost es,’ in ketterse zin was beantwoord. Maar
die onderstelling blijkt onjuist: twee van de bekroonde spelen hebben de vraag
beantwoord in Rooms-Katholieke, twee in Reformatorische zin, terwijl in het spel,
dat de vijfde prijs verwierf - dat van de Brusselse kamer ‘Den Boec’ - een zuiver
bijbels Christendom wordt gesteld

1)

Geschiedenis der Rederijkers I, 222.
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tegenover de overgeleverde Kerkleer; maar bijbelse twistpunten worden er niet in
1)
behandeld .
De drie spelen, in de dissertatie afgedrukt, zijn voorzien van degelijke
aantekeningen. Waar deze den lezer in de steek laten, daar bevat de woordenlijst
de nodige opheldering. Bij het vele, wat de bewerker tot toelichting heeft gegeven,
is het hem niet zo zwaar aan te rekenen, dat men voor enkele duistere verzen
tevergeefs naar licht zoekt in de aantekeningen en in de woordenlijst.
Sommige van de verzen, waarbij hij een vraagteken heeft gezet, zijn, bij nader
onderzoek, wel te verklaren naar ik meen. In 't spel van Brugge, vs 58: Ghenade
en waerheyt, duer Christum beseven vermoedt Van Dis de betekenis doorgrond,
beseft. Liever zou ik het vertalen door: van levenskracht voorzien. (Zie Mnl. Wdb. I
1036). Bij vs 136-138 is verwezen naar 1 Cor. I:30, maar die plaats geeft geen licht;
wel, voor 134-42, Rom. IV:4 en Rom. XI:6.
In vs 145: Zoo wij bij schriftueren zijn verhalich past de betekenis: vernemen beter
dan: mededelen. Immers Twyffelic zin krijgt van gheestelic bewys te horen, wat
deze in 134 vlgg. van Schriftuerlic troost (die meermalen de bijbelwoorden aanhaalt),
vernomen heeft.
Bij vs 304: Dit Paulus duer de wet bekende recht tekent Dr van Dis aan: ‘Men zou
verwachten door het geloof en juist niet door de wet. Als hij echter de verzen,
gesproken door Gheestelic bewys, bezien had in 't licht van Paulus' woord tot de
Romeinen (hfdst. III:20-21): ‘Daarom zal uit de werken der wet geen vleesch
gerechtvaardigd worden

1)

Naar aanleiding van al deze spelen, die op het Gentse landjuweel zijn gespeeld, merkt de
bewerker op, dat de ars moriendi, voor de M.E. in Elckerlyc gedramatiseerd, in de jaren
rondom 1539 weer de belangstelling der toenmalige litteratoren vroeg. Bij mijn weten is die
belangstelling niet onderbroken. Men leefde in die tijd niet zo snel, dat een afstand van een
halve eeuw de belangstelling noemenswaard heeft gewijzigd. Dat Elckerlijc in 1536 vertaald
is in 't Latijn, dat Macropedius in 1539 in het schooldrama Hekastus er een omwerking van
gaf, zal toch wel niet toe te schrijven zijn aan vernieuwing der belangstelling.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57

318
voor Hem, want door de wet is de kennis der zonde’, en bekennen opvat in de bet.
kennen (Zie Mnl. Wdb. I 780), dan zou hij zijn onderstelling niet hebben
neergeschreven. Gheestelic bewys zegt in vs 304: ‘Paulus kende de zonde juist
door de wet’. Christus heeft de wet te niet gedaan en dus heift hy ooc de zonde
ghevelt (vs 303). - In 't spel van Edynghe heeft vs 384: U zonden zullen zyn zonden
ghebyen volgens den bewerker geen zin. Hij vermoedt, dat het vers luidde, U zonden
zullen zien zonder ghedyen, maar hij zegt er niet bij, wat dit zou moeten betekenen.
Mij dunkt, dat met een zeer geringe wijziging, n.l. van het tweede zonden in zonder,
het vers verstaanbaar wordt. U zonden zullen zyn zonder ghebyen kan betekenen:
‘wegens uw zonden zult gij niet opgeroepen worden ter verantwoording’. Vgl. het
volgende vers: Zyn gherechtigheyt zal hy voor u staken, waarin dezelfde gedachte
herhaald wordt. Zie ook Mnl. Wdb. II 967.
Moet vs 481: Die nu voor u zynen vader advocaeyt wellicht ook gelezen worden:
Die u nu voor....?
Vs 7 van Een schoon Tafelspel: Al zyn zy (n.l. de Rederijkers) van staten voor
reverentien is moeilijk verklaarbaar, dat ben ik met den bewerker eens. Maar als
men met de variant leest: Al zyn zy voor staten van reverentien, en een komma
achter vs 6, zou het vers kunnen betekenen: ‘Al verliezen ze de eerbied niet uit het
oog, die ze verschuldigd zijn aan verschillende standen, of ‘mensen van aanzien’.
In vs 75: Tvolc en vraecht nu na roepen, blasen of preken vertaalt Van Dis blazen
door pochen. Deze betekenis is echter in strijd met wat de Prochiaen bedoelt. Deze
klaagt over 't volk, dat zijn eigen weg gaat en de Schrift leest. Het stoort zich niet
aan roepen (de stem van den geestelijke is die van een roepende in de woestijn),
of preken (natuurlijk van den geestelijke). Hoe zou nu de Prochiaen van zich zelf
kunnen zeggen, dat hij pocht? Neen, blasen is hier synoniem met roepen en preken,
en heeft de betekenis: een sein geven met de trompet; vgl. Mnl. Wdb. I 1288, 3) en
verschillende
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bijbelplaatsen, o.a. Jes. LVIII:1; Hosea VIII:1; Zach. IX:14; 1 Cor. XV:52; 1 Thess.
IV:16.
In vers 50: Verantwoordende Luthers Geest met vierigen swercke is swerck
volgens Van Dis op vreemde wijze gebruikt, want het kan slechts wolk of uitspansel
betekenen. Welnu, dan is een vierig swerck het uitspansel, waaruit bliksem en
donder voortkomen. In figuurlijke betekenis komt swerc meermalen voor; vgl. Mnl.
Wdb. VII 2536, 3). In vs 82: na myn achten en macht my niet volghen zou de
aantekening: volghen: ‘zich met de uitspraak (van een vonnis bijv.) verenigen’ (zie
Mnl. Wdb. IX 824) niet overbodig zijn geweest.
In vs 110: Tgeeft u besich als sulck besprekere zal: Tgeeft u besich wel betekenen:
‘'t bezorgt u moeite’, gelijk Van Dis in de woordenlijst onderstelt. Vgl. ook De Bo op
bezig.
Voor vs. 735: de tonge en is met gheen cliesterhout behangen heeft de bewerker
wellicht verzuimd, het Wdb. der Ndl. T. op klijster (dl. VII 4034) te raadplegen. Klijster
of kliester is in oostel. Ned. de naam voor lijster. Een cliesterhout kan dus een
lijmstok zijn om lijsters te vangen. Het volgende vers: Sy gaet so wackere, al waert
een roepende jagere steunt deze onderstelling. Het Mnl. Wdb. III 1007 bevat de
aanhaling: ‘Als een cloeck iager mit een soete flout trect ende roept hi totten stricken’.
Vs 2264-65, waar de Prochiaen aan den wever vraagt:
Wat profyt oft voordeel sal u daer afcomen,
Dat wy priesters houden oft dat onsen lust bloeyde?

vat de bewerker aldus op: ‘dat wij (n.l. de Rooms-Katholieken) Priesters houden òf
dat wij (priesters n.l.) onze lusten volgden’ (?). - Terecht plaatste hij een vraagteken
achter zijn verklaring. Als hij houden niet als praesens had opgevat, maar als een
variant van huwden, dan zou hem het gehele vers duidelijk zijn geweest, vooral in
't licht van des wevers antwoord in vs. 2268-69:
Tis omdat wy ons wyfs souden bruycken alleene,
Want ghi papen zyt altyts gunstich in boeverye.
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Van vs 2557: Wat zal ick aenslaen, oft ghy my in uwen dram bracht? heeft Van Dis
wel aenslaen verklaart, maar niet dram. Opmerkelijk is dit woord, als bijvorm van
drom (zie Wdb. der Ndl. T.) omdat het in een Oostnederl. dialect thuis behoort, gelijk
ook kliester (vs 735).
Al blijven van deze spelen nog enkele verzen onopgehelderd, aarzel ik niet, dit
proefschrift een belangrijke aanwinst voor de kennis van de Rederijkers omstreeks
1540 te noemen. De gunstige beoordeling van de zijde der Universiteit heeft de
bewerker verdiend.
A. ZIJDERVELD
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