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Van der Feesten: sproke der mystieke liefde
I
Het gedicht Van der Feesten, het eerste en langste uit Verwijs' ‘Van Vrouwen ende
e

van Minne’, en naar schatting van deze uitgever uit de laatste helft van de XIV
eeuw, is weinig, en tot voor kort nooit met bijzondere aandacht besproken. Het doet
zich voor als het verhaal van een ‘clerc’ over zijn bezoek aan een feest en zijn
ontmoeting, zijn onderhoud met een onbekende jonkvrouw. Onderwerp van hun
gesprek is, na de maaltijd, de liefde, waarover de clere haar op haar verzoek
nauwkeurig inlicht. Na het gesprek - de anderen zijn dan al weg - maken de nieuwe
vrienden een afspraak voor later en scheiden zij. Over de inhoud valt volgens Verwijs'
Inleiding ‘weinig meer’ te zeggen.
Ongeveer vier vijfde van het gedicht bestaat dus uit een beschouwing over de
liefde: volgens van Mierlo ‘nogal scholastiek’, volgens Kalff ‘op scholastische wijze
verdeeld in delen en poenten’. Veel waardering heeft het ook als gedicht nooit
ondervonden. In 1855 zei Jonckbloet dat Van der Feesten terecht bijzonder bevallig
genoemd was, maar in 1885 kenschetste hij het als ‘vrij droog en breedsprakig
betoog’. Verwijs zweeg over een mogelijke schoonheidswaarde van het werk dat
hij uitgaf. Te Winkel bepaalt zich tot de opmerking, dat Van der Feesten een ‘niet
onaardige tegenstelling tot de Roman van de Rose vormt’ maar ‘dat de
middeleeuwsche neiging tot systematiseeren er sterk in uitkomt’. Prinsen, die het
verhaal zelf op een belangrijk punt verkeerd weergeeft, ontzegt er ‘kunstwaarde’
aan. De anderen, die het vermelden, hebben zich over zijn literaire betekenis niet
uitgelaten. Een tamelijk schools leerdicht over de liefde, waarvan men, ook om die
schoolse vorm, reeds van te voren niet heel veel verwacht en
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waarin men dus ook niet veel vindt; in het raam van een ‘sproke’, die niet veel meer
dan een inleiding en een slot, een soort voorwendsel is en als zodanig in zich zelf
maar weinig belang heeft: ziedaar het algemeen oordeel over Van der Feesten.
Dankbaar onderwerp voor een ietwat uitvoerige behandeling lijkt het, oppervlakkig
bekeken, dus niet.
Ik zei dat Van der Feesten tot voor kort nooit met bijzondere aandacht besproken
is. Hadden zij die er over schreven het ooit aandachtig, en als gedicht, dat wil zeggen
zoals een gedicht behoort gelezen te worden, gelezen? Een van mijn leerlingen,
de heer A.C. Cohen, die het enige tijd geleden te bestuderen had, heeft dit gedaan.
Hij leest Van der Feesten als gedicht en hoort er een toon in. Die toon treft hem als
het wezenlijkste. Hij begrijpt dat hij zijn onderwerp niet goed kan leren kennen,
zolang hij niet tracht daar met behulp van die toon dieper in door te dringen. Het
wezenlijkste, zeg ik, - een ‘stemming’, denkt hij: de stemming, voor zijn gevoel, van
de jeugdige verliefdheid. Het raam van de ‘sproke’ krijgt hierdoor veel meer belang.
De sproke, immers, wordt voor hem het stuk met de sterkste spanning, dat, waarin
de verliefdheid zich het onmiddellijkst uiten kon. Maar ook de beschouwing óver de
liefde heeft, nu de dwepende liefde-gedachte van een jong en zeer idealistisch
verliefde er zich in uitspreekt, reeds meer betekenis voor het geheel, al voelt de
heer Cohen de spanning in háár toch veel zwakker.
Wij hebben dus niet meer: een leerdicht in het feitelijk weinig terzake doende
raam van een sproke. Wij hebben nu: een verhaal, met een lange ontleding van de
goede liefde in zijn midden, die op háár wijze, maar in beperktere mate dan begin
en slot, tot de karakteristiek van de verliefde bijdraagt. Wij hebben echter nog altijd
niet ten volle: een organische dichterlijke eenheid, waarin de ontleding der goede
liefde niet alleen maar in beperkte mate tot de karakteristiek van de verliefde
bijdraagt, maar waarin zij integendeel een stuk, een onmisbaar stuk van de sproke,
van het in deze vertelde ver-
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haal is. Door herhaalde lezing en overpeinzing is mij gebleken, dat wij ook dit laatste:
een organische dichterlijke eenheid in Van der Feesten zien kunnen, en zelfs zien
moeten. Tevens dat het, als wij het zó lezen, een andere aard blijkt te hebben dan
zijn eerste oplettende beoordelaar, de heer Cohen, er aan toekende. Dat dit zo is,
hoever het reikt, welke die aard is, zal ik in de volgende bladzijden aantonen.
Het begin van het gedicht: de clerc vertelt wat er gebeurd was:
1 Teenre feeste was ic ghebeden
Daer ic vrouwen vele vant,
Hovesch, cuusc, van sconen seden,
Sere behaghel ende achemant.

Met blijdschap sloeg hij al die vrouwen gade; maar er ontbrak iets aan:
Hadde si namelijc gheweest dare,
10 Daer mijn herte altoes na haect
Ende mi leven doet in vare,
Soe hadde die feeste gheweest volmaect.
Maer neen si niet, dies was ic vele
Te droever in die herte mijn;
15 Ic hoerde na die vedelspele
Ende ic besach die vrouwen fijn.

Toch gaf hij het niet op. ‘Na die vedelspele’ luisterend, bleef hij rondzien tot hij,
eindelijk, daar ginds, ‘ene,
21

hovesch ende vroet
Ende wel gheraect van haren seden’

zag, die hem ‘die mijnre ghelijc dochte.’ Hij aarzelde niet:
23 Ic ginc te hare daer si stoet
Ende groetese met hovescheden.

Even ‘goedertieren’ als ‘hovesch’, ontving zij hem ‘vriendelijc’. Dat niet alleen, want
toen de dienaren de gasten daarop voor de maaltijd tot wassen kwamen manen,
nam zij hem bij de hand en zeide:
35

‘Gawi
Dwaen, ic ende ghi te gader’.
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Al achtte hij zich dit onwaardig, zij liet hem naast zich zitten, onderhield zich met
hem en ‘sneet die moersele’ voor hem.
Men, en zo ook de heer Cohen, is tot nu toe uitgegaan van de onderstelling, dat
de clerc een geliefde heeft, wier aanwezigheid op het feest hem zeer lief geweest
ware, maar voor wier afwezigheid hij bij een onbekende, op zijn geliefde lijkende
jonkvrouw vergoeding vindt. Dat de clerc al een geliefde heeft en dat de jonkvrouw,
met wie hij eet, praat en straks een gesprek over de liefde opzet, dus maar een
noodhulp zou zijn, zegt het begin van het gedicht nergens. Men heeft het in de
aangehaalde regels 9 tot 12 gelezen. De verzen 109 tot 112, die men op bladzij 7
aangehaald vindt, zou men dan gemakkelijk in dezelfde geest kunnen verklaren.
Ook strookt deze verklaring met de onderstelling, dat Van der Feesten in
werkelijkheid een leerdicht is, en het verhaal niet meer dan een aanleiding of
voorwendsel. Wie de inleiding aandachtig leest, echter, voelt in de sfeer van het
verhaal iets dat met die verklaring niet strookt. Ook krijgt, aanvaardt men haar, de
hooggestemde geestdrift van de clerc in vs. 59 tot 62 haast iets kluchtigs dat zeker
niet in des dichters bedoeling gelegen heeft. ‘Ghevielt noch’, roept hij onder het
maal uit:
Ghevielt noch dat ic sate
Bi eenre joncfrouwe als ic dede,
55 Ende ic met haer droncke ende ate,
In ate els niet dan si mi snede;
Want die moersele sijn soe soete,
Die joncfrouwen te snidene plien:
God onne mi dat ic moete
60 In hemelrijc die joncfrouwe sien,
Die dus hoveschlijc vor mi sneet
Ende haer soe vriendelijc dede te mi..

Regel 9 tot 12, de latere verzen 109 tot 112 daardoor eveneens, kunnen dan ook
nog anders, en zinrijker opgevat worden en eerst door die opvatting wordt de sfeer
van het inleidend
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gedeelte beter verklaarbaar, verstoort ook de zo even aangehaalde vervoering over
de door de jonkvrouw gesneden ‘moersele’ het evenwicht niet meer. Zij leert ons
het innig verband tussen het verhaal en de nu spoedig volgende beschouwing over
de liefde beter begrijpen, deze laatste als in waarheid een deel van een organische
eenheid zien.
In het lied ‘Nemt, frouwe, disen kranz’ (Lachmann 74:30; Paul 13) droomt Walther
von der Vogelweide van een liefelijke jonge vrouw, aan wie hij zijn bloemen biedt
en zowel hulde als liefde welkom blijken. De bloesems der bomen zijgen om hun
omhelzing in het gras en doen hem lachen van blijdschap. Maar de dag breekt aan
en wekt hem.
do ich sô wunneclîche
was in troume rîche,
dô tagete ez unde muose ich wachen.

Een droom, maar die hij niet vergeten kon; en nu heeft hij de hele zomer lang niets
anders gedaan dan onder jonge vrouwen naar zijn gedroomde liefde zoeken. Neemt
zij deel aan deze dans?, denkt hij, op een feest. Hij vraagt er de meisjes, om de
rand van hun hoed op te lichten, zodat hij, als een hunner het zijn mocht, de liefste
herkennen kan.
Waz obe si gêt an disem tanze?
frouwe, durch iuwer güete
rucket ûf die hüete.
ouwê gesaehe ichs under kranze!

Ziedaar, ongeveer, maar ideëler, de situatie ook van de clerc uit Van der Feesten.
Hij is een verliefde, maar, vóór zijn bezoek aan het feest, een verliefde nog slechts
op zijn eigen ideaal: op de gedroomde, in wie dat ideaal belichaamd zou zijn. Met
vreugde was hij, toen hij hoorde dat er veel ‘scone vrouwen’ zouden komen, naar
het feest gegaan, maar als hij er rondgekeken heeft en er de geliefde niet vinden
kan, voelt hij zich bedroefd worden. Was zij er nu maar geweest, (denkt hij, al die
vrouwen opnemend) die aan het ideaal van zijn hart be-
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antwoordt, dan ware het feest volmaakt geweest. Doch als hij blijft rondkijken, zie,
waarlijk, daar is zij, het meisje, de jonkvrouw, die hem reeds door haar verschijning
aan zijn ideaalbeeld gelijk dunkt. Hoofsheid, het eerste door welks bezit men een
anders ‘minnen mach ghewinnen’ (vs. 216), is slechts een andere naam voor die
eerste en minnenswaardste deugd: de innerlijke schoonheid (vs. 733 tot 736). Die
hij daar ziet, lijkt hem dadelijk hoofs bij uitnemendheid. Hoofsheid is, als hij haar
aanspreekt, ook het eerste wat hem in haar onthaal treffen zal. Hoofsheid blijkt de
ziel van alles wat hij van haar te ervaren krijgt. De afstand tussen haar en zichzelf
is hij zich onmiddellijk bewust. Des te groter, liefelijker de hoffelijkheid, waarmede
zij - ‘al en was ics werdich niet’ - hem naast zich laat zitten. Het vlees dat zij voor
hem snijdt smaakt hem zo heerlijk dat hij in vervoering raakt. ‘Mocht ik altijd met
een zo hoofse jonkvrouw tezaam zijn! Mocht ik deze jonkvrouw door Gods gunst in
het hemelrijk zien’. De korte zin van deze vervoering: mijn uitverkorene! zij is het!
‘Ic ben haer vrient soe waer si si’.
Het was een mooi feest:
65 Te diere feesten was ghenoech
Van dieren gherechten ende vele:
Elc mochter hoeren sijn ghevoech
Van sanghe ende van vedelspele.

En tezamen bléven zij.
Alse die tafelen opghedaen
70 Waren ende daer geten was,
Nam si mi bider hant saen
Ende dede mi neven haer sitten int gras.

Daar, eerst recht, begon hun gesprek. Zó vriendelijk spreekt zij hem toe, dat hij 't
niet weergeven kan. Hij ziet aan haar, wat zij aan hem ziet: dat zij verliefd is. Maar
ook, dat die liefde haar bedroefd maakt. ‘Ik wou u iets vragen, zegt hij, ‘maar ben
bang dat ge boos wordt’. ‘Neen, vraag het’, antwoordt zij. Hij: ‘Gij draagt een liefde
die u verdriet doet’,
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85 Want zonder minne en mochti
Niet ghedoen die hoveschede,
Die ghi ghetoghet hebdt aen mi
Hier ende ghinder te meneger stede.

Zij: ‘Wat is liefde? Kunt gij me dit vertellen? Ik heb het nog nooit kunnen ontdekken.
Zeg het mij’. ‘Waarom ik? Gij weet het immers beter dan ik?’ ‘Neen, vertel gij het,
Ende of ghi minen wille
110 Niet doen en wilt, doet doer hare,
Die ghi mint int herte stille
Ende die u leven doet in vare.

Hij heeft gevoeld dat zij op hem verliefd is en dat dit haar verdriet geeft. Laat ik de
oorzaak aanvankelijk alleen in haar eenvoudigste vorm aangeven. Die is - uit het
volgende blijkt het en de clerc beseft het: de bezwaarlijkheid in deze liefde, van
haar, jonkvrouw, voor hem, clerc en onaanzienlijk. Zij heeft in zijn wezen het hoog,
het idealistisch, het zelfs dwepend gestemde gevoeld en doet er beroep op. Dat
beroep treft hem. Hij begrijpt er de zin van:
Stappans was ic ghescoffiert sere,
Als men mi van hare ghewoech,
115 Die mi leven doet met sere...

maar ook gebruikt hij het onmiddellijk om haar gelijken op, haar gelijkheid aan de
gedroomde geliefde te stellen: ‘Al lachende’ - lachende, want hij weet dat zij zelf
dat is - ‘sprakic ende loech’:
‘Doer miere joncfrouwe ende doer u,
Die mi dunct gheliken hare,
Soe willic u vorvoets nu
120 Segghen wat minne es, hoerter nare.

Nog eenmaal aarzelt hij. ‘Vertel het, her clerc’, blijft zij aandringen. ‘Nog nooit ter
wereld heb ik iets zozeer begeerd’. Zijn antwoord, eindelijk: ‘Ik zal dan beginnen,
maar gij zelf zoudt het veel beter gedaan hebben’.
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De clerc: ‘Gij hebt lief’. - De jonkvrouw: ‘Ook gij hebt lief.’ - De clerc: ‘Gij zijt het’.
Ziedaar de opeenvolgende hoofdmotieven van dit laatste deel der inleiding en nu
gaat de clerc vertellen, hoe groot en heerlijk de liefde is. Zijn liefde is, want al handelt
de hele beschouwing over de liefde, zowel uit haar toon als uit verschillende der
gewichtigste punten van haar inhoud blijkt duidelijk, dat de clerc bij voortduring over
haar en zich zelf spreekt. Dit is, in het raam van de vertelling, dan ook zijn doel: een
verhulde, hier en daar nauwelijks verhulde bekentenis. Om de jonkvrouw te doen
voelen, hoe hoog gestemd een liefde zij van hem, de clerc, te verwachten heeft;
hoe een zo edele liefde boven alles, dus ook boven alle bezwaren gaat; en om háár
bezwaren - standsverschil, onzekerheid aangaande zijn persoon, vrees voor
achterklap - uit de weg te ruimen.
Hij begint met een treffende beschrijving van het wezen der liefde zelf, die, in het
persoonlijke, aan zijn ‘gij zijt het’ echter tegelijk, en op de natuurlijkste wijze, het nog
niet uitgesproken ‘ik ben het’ toevoegt. Liefde is het hoogste.
141 Hets een dinc daer die mensche in
Algader van ghepeinse brect,
Ende daer bi des menschen sin
Onversien varinghe in ontstect.

Haar kortste bepaling:
Ic segghe dat minne allene,
150 Nadien dat ic can ghevroeden,
Beter dinc en es neghene
Dan die eninghe van twee moede.

Een duidelijke verklaring, maar daar het de clerc vooral om het persoonlijke te doen
is, geeft hij een voorbeeld, en zowel de inleiding tot zijn ‘exempel’, als dit exempel
zelf onthullen onmiskenbaar de zin van het gedicht. De inleiding:
Als twee herten ende twee moede,
Die verre verscheden waren,
155 Eens sijn worden, joncfrouwe goede,
Dats minne ende el niet, te waren.
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Straks zo ver en vreemd, nu zo dicht nabij, ja één: dat is liefde. Als exempel geeft
hij... hen zelf. Eerst zegt hij nog: ‘ic achte’, maar hij vervolgt zijn voorbeeld als
werkelijkheid.
Exempel soe willic u toghen:
Ic achte, ic ende ghi wi sijn
Die den anderen minnen moghen:
160 U wille die moet sijn die mijn.
Ghi moet oec willen dat ic wille;
Al dat ic hebbe moet u sijn
Beide lude ende stille,
Ende dat ghi hebdt moet wesen mijn.
165 Als dese twee herten sijn worden een,
Die sere verre te voren waren,
Dats minne ende el negheen...

De jonkvrouw blijft zwijgen: over haar liefde zal zij in het hele gedicht niet anders hoewel één keer toch heel duidelijk - dan onrechtstreeks spreken. Zij treedt dus niet
in de vergelijking, doch vraagt: ‘als liefde zo heerlijk is, hoe kan enig minnaar dan
klagen? Die klaagt kan niet liefhebben’. De clerc geeft deze vraag de kans, zijn
innigst geloof: de volstrektheid van alle waarachtige liefde, uit te spreken. ‘Gij hebt
gelijk, die klagen hebben niet waarlijk lief: dat zijn de ‘valsche minners’.
181 Minne es een edel ware
Der herten daer si leit inne;
Si maect den mensche in doegene clare
1)
Ende verlicht sijn donckere sinne.

Lief heeft alleen, wie in zijn liefde tot het uiterste gaat.
185 Niemen en es meester der minnen,
Noch en mach van minnen weten,
Hine hebbe tierst int herte binnen
Dér minnen wech een deel ghemeten,
Die die ghene wilen ginghen,
190 Die hen der minnen onderwonden

1)

Zie Aantekening I
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Entie van hare dicke ontfingen
Toter doot wel diepe wonden.

Als de grote minaars, Partenopeus, Piramus, Florijs, Eneas, Triestram en anderen:
Dese waren sere teblouwen
200 Van minnen te menegher stede
Eer si der minnen cracht bekinden
Ende algader haer natuere. Eer si gecregen dat si minden,
God weet! het wert hen te suere.

Nu pas begint de eigenlijke ontleding van de goede liefde. De clerc geeft de
jonkvrouw haar volgende vraag in de mond. ‘Toch’, zegt hij, ‘menen velen zich
‘vander minnen beseten’.
Die nochtan wel luttel weten
Die vroetscap die behoert ter minnen,
In welker wijs, in welker manieren
210 Si die minne selen bejaghen
Ende hoe sise selen hantieren
Ende vroedelijc int herte draghen.

Zij vraagt: ‘Ik weet nu, wat liefde is, maar hoe kan men liefde winnen?’ Hij antwoordt:
‘Wie minne bejaghen’ wil, moet ‘na minnen raet’, ‘in vier manieren’, door vier
principale deugden
223 Sijn herte suveren ende sieren.

1. ‘Hovesche tale’: nimmer falende voornaamheid van uiting.
2. Altijd, maar ‘te maten’, ‘van sconen spele sijn’: beheerste blijmoedigheid1). 3.
‘Wel te helen’ ‘dat van minnen te helen steet’: geslotenheid aangaande het
innigste, intiemste. 4. Stil afwachtend geduldig zijn:
Vriendelike met sueten sinne
Ende met oetmoet in allen dinghen
255 Salmen bidden om die minne,
Want minne en machmen niet ontdwinghen.

1)

Zie Aantekening II.
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‘Maar hoe’, vraagt zij, ‘kan men aan iemand zien dat hij werkelijk liefheeft?’ Het
antwoord: ‘Aan vier dingen’. Het eerste:
271 Dats an dopslaen van tween oghen
Ende dan varinc ter erden gaen.

Het tweede: ‘bleec ende varweloes’ worden bij de ontmoeting.
Dats als ghi comt daer u lief si
280 Ende het sere wert van u in vare.

(Zij zelf had die ‘vare’ in hem opgemerkt!) Het derde: mildheid. Het vierde: alles
liefhebben wat tot de geliefde behoort,
Want men hevet dicke gheseit:
Die mint den boem, hij mint algader
Die wortel die in die erde leit,
300 Soe doet hi oec telghere ende blader.

‘Hoe kan men liefde verliezen?’ Evenzeer weder op vier manieren. 1. Door
ongestadigheid, - niet zozeer hier nog ongestadigheid van gemoed - volgens 421
vlg. en 655 vlg. eerder een kenmerk van mannen dan van vrouwen - als wel van
‘manieren’. 2. Door gierigheid. 3. Door toornigheid:
345 Langhe belghen op dat men mint
Heeft tebroken meneghe minne.

4. Door met het innigste, edelste, geheimste te pralen. Dit is een der ‘poenten’ die
bijzondere aandacht eisen. Want waarom ontsteekt de clerc, overal elders zo
zachtmoedig, juist hier in ongewone felheid?
Ic wilde si metten helschen viere
355 Haer tonghen ontstaken, die bringhen vort
Van vrouwen in enegher manieren
Onhovesch ende beroemeghe wort.

In de wet der hoofse minne was geheimhouding een der eerste vereisten. Die
opmerkelijke felheid moet hier echter nog een persoonlijker verklaring hebben, op
een nadere betrekking tussen enerzijds het doel, anderzijds dit bijzondere deel van
het gesprek wijzen. Ik zal daarop aanstonds terugkomen.
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Nieuwe vraag: Hoe kan men verstoorde liefde herstellen?
1. Door ‘edel oetmoedechede’, want die ‘dwinct verbolghen moede’.
384

Oetmoet brect alle strijt.

2. Door ‘hovesche worden ende goedertieren’, die altijd doeltreffen.

400

Daer om die hem mesdadech kint
Sal altoes vleuwen met siere bede
Den ghenen die sijn herte mint
Ende bidden hem om ghenadichede.

3. Door ‘trouwe’. 4. Door:
420

wel staende ghestadichede
Van moede, van herten ende van sinnen.

Gestadigheid, immers, zagen wij vroeger, is vrouwen, zoal niet altijd in hun gedrag
dan toch naar hun aard, meer eigen dan mannen en een middel bovendien, waardoor
zij ongestadige geliefden herwinnen kunnen.
Hoe komt het dat men de een liefheeft en de ander niet?, vraagt de jonkvrouw.
De clerc antwoordt, wederom: ‘Door vier dingen’. Namelijk door overeenstemming
van ‘complexie’: Galenus', voor de Middeleeuwen zo aantrekkelijke leer van de vier
temperamenten:
485 Aldus ghevalt op ertrike,
Dat elc mensche minnen moet
Die van natueren hem meest gheliken,
Want sijn complexie dit al doet.

Passage, door haar toepassing en door haar gevolgtrekking belangrijk. Dat de mens
liefheeft wie hem van nature het meest gelijk is, lijkt ook nu voldoende duidelijk,
maar ook nu wil de clerc het nog duidelijker maken, en wederom door een exempel
met toespelende inleiding:
Hier bi noch alle daghen ghesciet
Dat si tween herde sere
Onderminnen, al en weten sijs niet
500 Deen vanden anderen min no mere.
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Dat betekent: zij zelf hebben elkander op het eerste gezicht liefgekregen en ook zij
hebben elkaar hun liefde niet verklaard. De clerc nadert deze verklaring opnieuw
zo dicht mogelijk:
Ic segghe hoe, nu verstaet mi:
Ic achte, joncfrouwe, ic draghe minne,
Ende die minne soe draeghdi
Al dierghelike in uwen sinne.
505 Nochtan van mi en wettijs niet,
Sone doe ic van u een twint:
Het doet natuere dat ghesciet,
Die altoes haer ghelike kint.

‘Gij hebt mij lief, ik heb u lief, maar gij weet het niet van mij, ik niet van u:
Om dat wi beide, ic ende ghi,
510 Van eenre complexie sijn, joncfrouwe,
Soe minnic u, soe doedi mi:
Dits die sake, alsic anescouwe.’

Ik zou op de felheid van de clerc over schennis van geslotenheid in liefde nog
terugkomen. Onmiddellijk op deze toepassing van de temperamentenleer volgt wat
uit haar voortvloeit, het punt waarom het gaat en dat opgehelderd moet worden voor
de jonkvrouw haar liefde bekennen kan. Op de innerlijke gelijkheid komt het aan.
Dat niet alleen, die is ook het enige waar het op aan komt. Niet bijvoorbeeld voor
alles op standsverschil:
Bedi men siet dat selke joncfrouwe
Mint enen armen knecht soe sere,
Dat si doer minne ende trouwe
520 Met hem avontuert haer ere.

Al ontveinst zich de clerc niet, dat het voor die joncfrouwe een ‘ongheval’ is,
beslissend blijft volgens hem toch de innerlijke gelijkheid en de wijze waarop zijn
jonkvrouw met hem instemt, verraadt, hoezeer het voor haar inderdaad om dit ene
punt gaat:
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‘Her clerc, bi Gode van hemelrike,
530 Ghi seght waer ende anders niet.
Dits die sake sekerlike,
Dat die dinc aldus ghesciet.

Dan, de rechtstreekse toepassing daarvan op haar zelf, met, in deze besloten, de
enige, nog altijd niet geheel rechtstreekse bekentenis waartoe wij de jonkvrouw in
Van der Feesten horen komen:
Ic woude, nu gheloves mi,
Dat die liede vanden lande
535 Alsoe wel bekinden als ghi
1)
Ende icx niet een deel moeste hebben scande.

Ten slotte de zelfrechtvaardiging: de clerc zei vlak van te voren:
Het doet natuere dat ghesciet,
Die altoes haer ghelike kint.

Zij rechtvaardigt de jonkvrouwen met welhaast dezelfde woorden:
Want joncfrouwen en moghens twint,
Dat die dinc aldus ghesciet:
Het doet natuere diese kint,
540 Als si haer ghelike siet.

Snel gaat zij daarop tot haar nieuwe vraag over. ‘Hebben beide elkander even lief?’
Het sterkst ‘die sanguwijn’, zegt de clerc, en terwijl hij de drie andere complexien
samen maar één strofe geeft, spreekt hij dan ook bijna uitsluitend over de eerste.
Met een voor zijn lezer doorzichtige toespeling. ‘Si dochte mi hovesch ende vroet’:
dat was zijn allereerste indruk bij het aanschouwen der jonkvrouw geweest. De
sanguwijn, zegt hij nu, heeft meer lief dan colerijn, flemaet of melancolijn, omdat
hij, zelf hoofser, eerder de hoofsheid van anderen ziet.
Om dat hi hovescheit kint,
553 Soe mint hise daer hise siet,

zegt hij, en wij vatten wat hij bedoelt.

1)

Zie Aantekening III.
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Zonder zijn geliefde de gelegenheid te laten om een nieuwe vraag te stellen, begeeft
de clerc zich daarop in aansluiting aan het vorige, in een nieuwe onderscheiding.
Dat de ‘sanguwijn’ (en dus ook hij zelf!) het beste, sterkste, diepste liefheeft, is nu
gezegd. Dat de jonkvrouw, sanguwijn als hij, hem liefheeft, en dus op dezelfde
goede wijze liefheeft, gaf haar antwoord over de innerlijke gelijkheid hem zo duidelijk
te verstaan als haar vrijstond. Tot hiertoe heeft hij - na de eerste, algemene,
beschouwing over het wezen der liefde - over geliefden gesproken, maar nu keert
hij tot het wezen der liefde zelf terug, en peilt hij die diepte. Uitgangspunt van het
gesprek in het gras was het ‘verdriet’ van de jonkvrouw. Ik heb daarvan hierboven
alleen de meest voor de hand liggende oorzaak: het belemmerend standsverschil,
aangegeven. Maar dat verdriet heeft - eerst in het tweede hoofdstuk van deze
verklaring kan de samenhang hiervan geheel duidelijk worden - nog een veel
innerlijker betekenis. Daarover spreekt de clerc nu. Verdriet, zegt hij, is in het wezen
van de diepste liefde begrepen. Liefde is lijden. Zij lijdt op vierderlei wijs en die vier
manieren van minne, die vier manieren van lijden, zijn de trappen, de enige,
waarlangs de liefde volmaaktheid bereikt.
565 Nu hoert na mi ende verstaet,
Ic sal u toghen haer treken:
Minne wont ende si vaet,
Ende si doet quelen ende breken,
Dit sijn vier grade vander minnen
570 Die de minne clemmen doet
Al die minnere, na mijn kinnen:
Die hoechst clemt, meest minnen moet.

Ik beweer niet, zegt de clerc met nadruk, dat iedere minnaar deze vier treden altijd
beklimmen moet, maar ik zeg, dat
578 Diese alle viere gheclemmen can
Dat hi alre serste mint.

Minne wondt: ‘toter doot’, zonder genezen. Minne ‘vaet’, dat
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is ‘bint’: zij gunt ontkomen noch vergeten. Minne ‘doet quelen’: zij is met niets anders
te bevredigen, want alles buiten de liefde heeft zijn smaak verloren. Minne ‘doet
breken’, d.i. zij maakt waanzinnig: ook door het begeerde is zij niet te verzadigen.
Mooie strofen, met een diepe toon van intensiteit:
625 Want hi ghelijct in desen graet
Den ghenen die dat water deert:
Soe hi meer drinct, dat verstaet,
Soe hi meer drinken begheert.
Hi es droncken, hem dorst nochtan,
630 Hine weet wat hem selven deert;
Want hi versaden niet en can,
Al eest dat hijt begeert.

Het hoogtepunt, deze bijna honderd verzen tellende langste passage, van het hele
gedicht en waarvan ik, als ik haar in mijn tweede hoofdstuk niet nog nader bespreken
moest, reeds hier veel meer gezegd zou hebben. Nadat de clerc zijn uiteenzetting
voltooid heeft, bevestigt ook de jonkvrouw, dat dit de ‘vier hoghe grade’ zijn, waar
‘die minners sonder ghenade in ghepijnt’ worden, en gaat zij door met vragen te
stellen. ‘Wie mint het gestadigst en het sterkst, de man of de vrouw?’ ‘Het sterkst
de man’, zegt de clerc, ‘want hij is als droog hout
663 Dat bider hitten vanden viere
Es onsteken herde saen.

Doorzichtige toespeling:
Want welken tijt als si sien
670 Den joncfrouwen toghen goet ghelaet,
Werden si vorvoets in dien
Ontsteken, sine weten haer selfs geen raet.

De jonkvrouwen daarentegen zijn ‘ghestadeliker’. Zij zijn als het groene hout
695 Dat beide versch es ende cout
Ende node ontstect vanden viere.
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Met deze lof:
701 Maer ghevalt dat si ontsteken
Werden vander mannen minne,
Si berren an sonder ghebreken
Langhe met ghestaden sinne.

De jonkvrouw weet nog altijd niet genoeg. Òf de clerc moet nog gelegenheid krijgen
iets dat hij al gezegd had ook in zijn diepere begrip van de liefde in te schakelen.
‘Hoe kan men liefde winnen?’, vroeg dc jonkvrouw aan het begin. Haar laatste vraag
- haar laatste, want de vraag die daar nog op volgt, wil van het antwoord op deze
slechts een nadere toelichting - haar laatste vraag gelijkt op haar eerste: Wat zijn
de dingen
724

daermen bi
Op ertrike meest anderen mint?

Het eerste: ‘scoenheit’, want het is blijdschap
Te besiene die scoenhede,
740 Daermen int herte minne toe draghet.

Het tweede: ghetrouwecheit’, grootste troost in verdriet. Het derde: ‘edelheit’
752 Van seden ende van herten goet,

dat wil zeggen: innerlijke adel. Het vierde: ‘miltheit’, want ‘elc mensche die hovescheit
hevet’, moet minnen
763 Die hem presente ende giften ghevet,
Want hovescheit dwinct hem daer toe’.

Reeds twee maal te voren had de clerc onder de principale liefdedeugden de mildheid
genoemd. De schrilheid, waarmee hij hier van ‘presente en giften’ spreekt, is dan
ook opzettelijk. Pijnlijk treft zij de jonkvrouw en zij stelt hem de enige vraag van het
gedicht die als een verwijt klinkt, maar het antwoord waarop de adel van zijn
liefdebegrip des te helderder zal doen uitkomen. ‘Wat is gekochte liefde waard?’,
roept zij uit. ‘Gij verheft gestadigheid, maar
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“Ghecocht ende bedwonghen minne”
Die heeftmen dicke gheseit
771 Es ongheduerich in elken sinne
Ende sonder twifel hets waerheit.’

Het antwoord van de clerc is de laatste toets van zijn adellijk liefdebegrip. Daarin
opgesloten: het pleit te eigen behoeve van de schaars bemiddelde. ‘Wat ik bedoel,
dat zijn innerlijke giften. Vier’. 1. ‘Minne om anders minne’:
Want die werelt en hevet niet inne,
Dat den minnere bat ghenoeghet,
795 Dan datmen gheve die selve minne
Daer hi sijn herte ane voeghet.

2. ‘Dienst sonder beraet’, want
Hets oec ene suete pine
810 Ende enen aerbeit die niet en deert,
In eens vrients dienst gereet te sine,
Alles te doene datmen begheert.

3. ‘Van ghoede een scoenhede’. Al heeft men geschenken niet nodig, van de geliefde
krijgt men ze graag. Maar de omvang doet er niet toe: slechts de innerlijke gezindheid
telt:
821 Die ghichten oec, al sijn si smal,
Die van liever hant toecomen,
Men houtse werdelijc over al...

4. Troost in verdriet.
Elken die in pinen levet,
830 Dat hem sijn vrient in siere noet
Troestelike worde ghevet,
Dats hem solaes ende raste groet.

En deze, naar het begin terugwijzende bevestiging:
Hovesche worden ende goedertieren,
Der ic wel segghen in mijn sermoen'
835 Die sijn altoes van diere manieren
Dat si hem sere minnen doen.

‘Ic vantste hovesch ende goedertieren’, heette het na de eerste
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herkenning. ‘Gij zijt zo; daarom heb ik u lief. Maar wie onmiddellijk die deugd ziet,
is het ook zelf; daarom: heb mij lief.
Het gesprek is hiermede afgelopen. Het heeft lang geduurd en de andere gasten
zijn al weg. De jonkvrouw bezweert - ‘alsoe hulpe mi onse Vrouwe’ - dat de clerc
de volle waarheid gezegd heeft.
841 Mi soe hebdi berecht vriendelike
Van al dat ic hebbe ghevraght:
Dat lone u God van hemelrike
Ende Maria, die suver maght.

Zij wil niet dat dit de laatste ontmoeting is:
845 Noch soudic gherne, hadden wi stade,
Al lettel vraghen, sonder waen,
Maer neen ic niet, hets te spade,
Ons gheselscap es ons ontgaen.

Verder gaat zij niet. De clerc, die uit zich zelf op haar toegetreden was toen hij haar
‘herkend’ had, neemt ook nu de leiding:
Joncfrouwe, wi selen in corten daghen
850 Hier vergaderen, ic ende ghi,
Ende dan sal ic na u vraghen
Berechten soe ic best bevroede mi.

Daarna het slot:
Met desen sijn wi opghestaen,
Si ende ic te gader bede;
855 Rouwe hadden wi, sonder waen,
Al moest comen tenen ghescede.
Met hoveschen worden ende met scone
Nam si orlof ane mi:
Dat moet haer God ons Here lonen
860 Alle hovescheit, soe waer si si,
Die si mi dede utermaten
Alsoe langhe als wi te gader waren.
God gheve haer lief te hare baten
Ende doese ewelijc wel varen.
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II
Leest men Van der Feesten zoals ik dat hierboven gedaan heb, dan voelt men
steeds sterker, niet alleen dat geen enkel onderdeel van het gedicht zich tegen zulk
een wijze van lezen verzet, maar ook, dat het gedicht een zeer gevoelig en
fijngebouwd organisch geheel is, waarin men noch de beschrijving der goede liefde
voor het verhaal van de ‘sproke’ behoeft te verwaarlozen, noch de sproke ten
behoeve van wat in dit geval op zich zelf staand leerdicht zou worden, naar de
achtergrond behoeft te schuiven. Wie goed luistert, hoort de bewogenheid, het voor
zich persoonlijk bij de inhoud geinteresseerd zijn van de clerc ook voortdurend in
de lange, hoe dan schools opgezet lijkende beschrijving van de beste liefde. Hij
erkent het vervolgens, behalve in de toon, eveneens in talrijke verrassende, soms
diepe bestanddelen van haar inhoud, van welke enkele der voornaamste passages
ook eerst in het licht van déze uitlegging ten volle klaar worden. Tevens de bijzondere
ontroering, op één plaats zelfs felheid van het gevoel, waarmede de clerc zijn
overtuiging uitspreekt, en die zich, hadden wij een gewoon leerdicht voor ons gehad,
allicht niet op die wijze hadden doen gelden. Wanneer een gedicht zozeer als van
aanvang tot einde door één gedachte gedragen organisch geheel gelezen kan
worden, en de gevoelsaard van die gedachte daarbij zo onmiskenbaar het wezen
van zijn toon is, dan mogen wij aannemen, dat het op die manier ook inderdaad
gelezen moet worden, en dat beschouwingen die in het ene bestanddeel alleen een
raam, of in het ander slechts abstracte didaktiek zien, onjuist zijn.
Van der Feesten, dus, is een eenheid. Een clerc vertelt er in, hoe hij in een op
een feest ontmoete, onbekende jonkvrouw zijn ideaal - hoog ideaal - van liefde
belichaamd gezien had; hoe ook zij reeds bij de eerste ontmoeting verliefd geworden
was, maar ook, hoe de onmiddellijk gevoelde bezwaarlijkheid van die liefde haar
bedroefd gemaakt had; hoe, met welke gedachten, hij getracht had, haar zowel de
diepte van zijn
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liefde te doen voelen als de onbelangrijkheid van haar bezwaren te doen inzien;
hoe zij, nadat hij daarin blijkbaar geslaagd was, met een afspraak voor een tweede
ontmoeting afscheid genomen hadden. Het eigenlijke gesprek over de liefde gaat
uit van het verdriet dat deze in de jonkvrouw opwekt. Dit verdriet zelf komt voort uit
het besef van de bezwaren die de vereniging der geliefden in de weg staan: de
standsverschillen tussen de clerc - onadellijk geestelijke - en de adellijke jonkvrouw.
Wanneer een passage in de Lanceloet van Denemerken, vs. 210 tot 223, als een
herinnering aan het pleit van de clerc uit Van der Feesten over de beslissende
betekenis van wezensgelijkheid in zaken van liefde beschouwd mag worden, zou
dit de onderstelling, dat het besef van standsverschil de oorzaak van het verdriet
der jonkvrouw, en het uitgangspunt voor het vertoog over de goede liefde is, nog
1)
van een andere zijde versterken .
Een verhaal van en over een wereldse, namelijk van en over een ‘hoofse’ liefde:
zo is Van der Feesten gelezen en zo kan het ook inderdaad gelezen worden. Ik zie
daartegen eigenlijk maar één bezwaar, dat uit het karakter van de beschreven
hoofse liefde volgt. De theoretische eisen van het Troubadoursideaal der hoofse
liefde - bv. dat deze op een gehuwde gericht moet zijn en nooit werkelijke vereniging
ten doel mag hebben - mogen niet als het enige kriterium beschouwd worden. Het
door het Troubadourspoezie wel beinvloede, maar toch in gans andere sfeer levende
Ridder-ideaal der liefde zoals wij dat in de ridderromans vinden, is ondanks zijn
vrijlaten van het geslachtelijke een tweede, zij het met het theoretisch
Troubadoursideaal veelszins strijdige schakering van het hoofse. Een bijzonder
strenge vorm van dat Ridderideaal beschrijft de door de clerc in Van der Feesten
vermelde roman van de Ridder metter Mouwen in regel 666 tot 712. Er bestaat dan
geen reden, waarom wij ook de in Van der Feesten beschreven liefde niet hoofs
zouden noemen: de liefdedeugden, waarvan de clerc

1)

Zie Aantekening IV.
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daarin spreekt, stemmen zowel met enkele van de belangrijkste onder die van het
Troubadoursideaal als met die van de genoemde passage in de Ridder metter
Mouwen immers vrij nauwkeurig overeen. Toch, van welke kant men de hoofse
liefde ook bekijke, van uit het Troubadoursideaal dan wel van uit het Ridderideaal,
- Van der Feesten bevat enerzijds minder, anderzijds meer dan deze en wat het
met hen gemeen heeft, klinkt anders. Om met dit laatste te beginnen: als men de
toon van Van der Feesten aandachtig beluistert, voelt men spoedig genoeg dat het
door de clerc beschreven - inderdaad: beleden - ideaal niet, als in vele gevallen het
ideaal der Troubadours, voornamelijk een aesthetisch, of sociaal-aesthetisch, ook
niet als bij de grootste Minnesinger een voornamelijk ethischaesthetisch, evenmin
als in de Ridder metter Mouwen een voornamelijk ethisch, maar dat het vóór alles
een ziels-ideaal is: een ideaal dat uit de diepste grond van het innerlijk voorkomt,
zich op de diepste bevrediging van de ziel richt en daarom, ook in zijn kennelijke
zorg voor schoonheid en zuiverheid, alleen als religieus ideaal ten volle begrepen
kan worden.
Ik zei: een religieus ideaal. Ik zeg nu: een mystiek ideaal, en hier zal wat Van der
Feesten méér dan het Troubadoursen het Ridder-ideaal der liefde bevat zijn
beslissend belang krijgen. Met de mogelijkheid van een werkelijke vereniging houdt
het Troubadoursideaal in zijn strenge vorm principieel geen rekening. Ook de
natuurlijke begeerte naar vereniging beschouwt het dientengevolge als principieel
minderwaardig, onoorbaar. In Van der Feesten, nu, is alles wat de clerc zegt op een
werkelijke vereniging gericht. Zijn pleit betreffende de onwaarde van standsverschil,
en de onmiddellijke toepassing daarvan, door de jonkvrouw, op haar zelf bewijzen
het nog in het bijzonder. Daarnaast staat echter, dat het hoe van hun vereniging
geheel in het midden gelaten wordt en dat alles in het gedicht het ons onmogelijk
maakt, aan een gewone, onregelmatige minnehandel te denken. De oplossing van
deze moeilijkheid ligt in datgene waarin Van der Feesten ook van de passage uit
de roman van de Ridder
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metter Mouwen verschilt, in de reden waarom ik het liefdeideaal van de clerc een
mystiek ideaal noemde: hierin namelijk, dat de door de clerc begeerde en voorbereide
vereniging de mystieke eenwording is. Dat ook de eigenlijke ‘sproke’ dan nog anders
gelezen moet worden dan tot nu toe en ook hierboven gedaan is, ligt daarin
opgesloten.
Om de juistheid van deze stellingen te bewijzen, moet ik datgene wat Van der
Feesten meer dan het hoofse liefde-ideaal bevat nu nader aanwijzen. Ik ga daartoe
uit van de twee passages over het wezen der liefde zelf, waarover ik in mijn eerste
hoofdstuk al het een en ander gezegd heb: de twee passages die, uit Van der
Feesten gelicht, ook in het nu te Gent berustende bloemlezinghandschrift van Serrure
voorkomen. De eerste, op blz. 9 en 10 grotendeels aangehaald, loopt van vs. 169
tot vs. 212. Alleen wie in de liefde tot het uiterste gaat, leert zij, kan het hoogste
bereiken dat de liefde te geven heeft. De clerc beroept zich daarbij op de grote
helden der liefde, van wie hij er enkele noemt, en reeds daaruit blijkt overduidelijk,
hoe vreemd de dichter van Van der Feesten ten opzichte van de ridderverhalen de
zg. ‘burgerlijke’ moraliseerdrang van Van Maerlant, of de bewerker van de Dietse
Catoen was. Niet het doel, maar de kwaliteit van de liefde immers is hier voor hem
beslissend. Partenopeus, Piramus, Triestram, de Ridder metter Mouwen, helden
zijn zij, maar als helden der liefde ook ‘meestere der minnen.’ Meestere der Minnen.
De dichter van Van der Feesten heeft de roman van de Ridder metter Mouwen
gelezen. Zijn hele liefde-leer, de eerste passage over het wezen der liefde dus
evenzeer, herinnert daaraan. Maar zowel door haar inhoud als door haar vorm
brengt reeds die eerste passage over het wezen der liefde ons toch veel dichter bij
Hadewijch, dan bij de dichter van de Ridder metter Mouwen. Het terugvinden van
haar ‘meestere der minne’ op zich zelf bewijst dit natuurlijk niet voldoende. De
overeenkomst van Van der Feesten met Hadewijch's liefhebben ‘sonder sparen’
houdt daarbij echter ook niet op. Men herleze hierboven de regels 181 tot 192 en
vergelijke hen met Str. Ged. XIV, vs. 61:
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Maer die met waerheiden in minnen dichten
Ende met claren redene dan verlichten,
Daer sal die minnen hare scole in stichten:
Die selen meestere wesen
Ende ontfaen der minnen hoechste ghichten:
Die wonden sonder ghenesen.,

en met Str. Ged. IX, vs. 21:
Die gherne woude doghen tsuete ellende
Die weghe ter hogher minnen lant,
Hi vonde sijn lief, sijn rike ten ende,
Dies gheeft die trouwe zeghel ende pant.

Men vergelijke vs. 199 tot 204 uit Van der Feesten met Str. Ged. XIII, vs. 20:
Met meneghen nuwen rouwen
Soudenne die vremde wrede blouwen
In meneghe nuwe vede,
Eer hi dat lantscap mochte scouwen
Daer minne haren vrient doet ghelede.

en Van der Feesten 205 tot 209 met hetzelfde Ged. XIII van Hadewijch, vs. 57:
Nu merket, ghi alle vroede,
Hoe der minnen cracht es groet
Si heuet die gheweldeghe roede
Over al dat God gheboet.

of met vs. 59 en volg. van Gedicht XXXII, waarin wij de meeste voorstellingen van
de passage in Van der Feesten, het door ‘niet te sparen’ ‘meester van rechter
minnen’ worden, het ‘in joesten ende in hoghe daet’, d.w.z. ridderlijk streven en
strijden, de ‘sware slaghe’, dat wil zeggen ‘het sere teblouwen’ worden der minnaars
bij elkaar vinden.
Dat de dichter van Van der Feesten deze liederen van Hadewijch niet gekend
zou hebben, lijkt mij op grond van de talrijke overeenkomsten al onwaarschijnlijk,
maar onaannemelijk wordt het naar mijn inzicht, wanneer wij daarbij ook de tweede
boven bedoelde passage nader bekijken. Het is die van regel 561 tot 652 loopt, en
voor welke ik op blz. 16 naar
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dit tweede hoofdstuk verwees. De betekenis van Richard van Sint-Victor, een van
de grootste theoretici der mystieke liefde, voor de kennis van Hadewijch: de invloed,
met name, van enkele onder zijn treffendste gedachten op Hadewijchs Godsen
zelfervaring, zowel als haar onafhankelijkheid daartegenover bij verdere ontwikkeling,
heeft nog nimmer de aandacht getrokken. Die uiterste vorm van charitas op de
hoogste trap der geestelijke liefde, die, daar zij God tot herroeping van zijn vonnissen
zou willen dwingen, met ‘zijn opperste wijsheid in het gericht treedt’ en ‘zijn almacht
weerstaat’, deze, gelijk Richard haar noemt, ‘praesumptionis audacitas’ is het, bij
voorbeeld, waarvan Hadewijch in haar vijfde Visioen erkent dat hij ook haar tot ‘een
Lucifer’ gemaakt had, maar dat zij hem door een volkomener erkenning van Gods
wezen (tot nog hogere zielestaat, een nog ‘fierder’, nog ‘koener’ audacitas!)
overschreden had. Een eerste verkenning van Hadewijch's verhouding tot de
hoofdgedachten in enkele van Richards hoofdwerken - voor de kennis zowel van
haar persoonlijkheid als van haar voelen, denken, willen, dromen in bijzonderheden
onmisbaar, hoop ik eerlang te publiceren.
Het tractaat waarin Richard de zoeven aangeduide vorm van geestelijke liefde
behandelt, is De Quattuor Gradibus Violentae Charitatis (Migne 1207). Van de
hoofdgedachten in de eerste helft van datzelfde tractaat, nu, is de tweede passage
in Van der Feesten over het wezen zelf der door de clerc vereerde en begeerde
1)
liefde een trouwe versificatie. Uit een aantekening zal blijken, dat dit zo is . Maar
dan ook, wat het betekent. Wel erkent Richard in de vleeselijke liefde dezelfde vier
trappen als in de geestelijke, maar terwijl deze trappen in de geestelijke tot het beste
voeren, doen zij het in de vleeselijke tot het slechtste, en niet alleen is in Van der
Feesten iedere toespeling op de vleeselijke liefde afwezig, maar zijn hele geest is
te zeer, te zuiver op de geestelijke gericht,

1)

Zie Aantekening V.
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om al was het maar de onderstelling te rechtvaardigen, dat Richards beschouwingen
over de geestelijke liefde er stilzwijgend op de vleeselijke toegepast zijn en dat een
clerc hen in dit gedicht misbruikt, om er een onregelmatige minnehandel mee
aanlokkelijk te maken. Wat uit de innige overeenstemming van de eerste passage
over het wezen der liefde met Hadewijch al af te leiden viel, wordt door de herkomst
van de tweede bevestigd. Van der Feesten is een sproke van geestelijke minne.
De clerc die er in spreekt streeft naar werkelijke vereniging met de geliefde, maar
die vereniging is de eenwording van niet slechts geestelijke, maar mystieke minne,
dezelfde als die van Richard en Hadewijch, en aan dezelfde strenge voorwaarde
als de hunne onderworpen.
Twee stappen zijn, voor een volledig begrijpen van het gedicht, nog nodig. Het
zoeven gewonnen inzicht maakt hen nu mogelijk. De eerste is deze. Dezelfde als
die van Richard en Hadewijch, zei ik, maar hoe waar dit is, moet nog scherper
bepaald worden. ‘Nostis satis’, schreef Richard, ‘quia aliud est loqui de ipsa charitate,
et aliud de ejus consummatione. Aliud sane loqui de ipsa, atque aliud de ejus
violentia’. De vereniging, nu, waar de clerc in Van der Feesten van spreekt, dat is
de ‘consummatio’ der mystieke liefde, en de ‘charitas violenta’ of ‘amor violentus’
met zijn vier trappen de enige vorm van die liefde, waardoor deze consummatio
bereikt kan worden. Diezelfde amor violentus, de smartelijke, in haar smartelijkheid
haar wezen erkennende liefde, die wij bijna altijd en overal bij Hadewijch vinden:
de liefde der hoogsten, de zoekers van dat ‘grote goet’,
Dat die ghene wel bekinnen,
Die leven in minne orewoet:

aanhaling uit datzelfde Str. Ged. XXXII, waarvan ik de overeenstemming met de
eerste passage over het wezen der liefde in Van der Feesten al opmerkte. De clerc
van dit gedicht is minder fel en hartstochtelijk; hij is zachter, ook terughoudender,
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maar wat hij wil is eender: het leven volgens de vier trappen, het gewond worden,
het gebonden worden, het ‘quelen ende breken’,
562 Die de minne te werkene pliet
In allen minners sonderlingen,
Dien si doegen doet verdriet.

Hij wil niet de gewone, zelfs niet de gewone geestelijke liefde. Hij wil de hoogste,
de heerlijkste mits zwaarste, die lijden tot middel en voorwaarde heeft. Hij zegt het
in de tweede passage uitdrukkelijk - hij spreekt in het gehele gedicht van geen
andere - maar het was reeds inhoud en vooronderstelling ook van de eerste passage
over het wezen van de liefde, waar de clerc zijn hele beschouwing mee inleidt.
En wart mensche noit van sinne
Soe subtijl no soe vroet,
Soe hi meer pijnde om die minne,
140 Soe hi meer in dolen stoet.

Niemand is meester der minne, noch kent haar, die niet in zijn binnenste de weg
insloeg,
Die die ghene wilen ginghen,
190 Die hen der minnen onderwonden
Entie van hare dicke ontfingen
Toter doot wel diepe wonden.

En dit is de ‘vroetscap die behoert te minnen’ - zie Hadewijch, overal, maar vooral
ook in Gedicht XXVII -: de erkenning en aanvaarding van dat verdriet, die smart,
die ‘hacht’, die violentia, zonder welke het hoogste onbereikbaar en de ziel onvervuld
blijft.
Wat het karakter van de door de clerc dwepend vereerde en vurig begeerde minne
betreft, zijn de twee besproken passages over het wezen der liefde de essentieelste
van het gedicht. Zij behoren tot het leer-gedeelte. Maar het belang van dit inzicht
strekt zich nu ook tot het verhaal zelf uit. Dat de clerc de liefde wil, ‘die verdriet doet
doegen’ en dat zijn hele vertoog het doel heeft om daarover te spreken, is duidelijk.
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Maar de jonkvrouw? Als de clerc in haar de belichaming van zijn ideaal ziet, kan dit
niet anders betekenen, dan dat hij haar tot de zelfde hoogste lijdende liefde van de
vier trappen in staat acht. Zo is het ook, en wanneer hij, na de maaltijd met haar in
het gras zittend, de stilte breekt om haar zijn eerste persoonlijke vraag te stellen,
blijkt uit die vraag, èn dat zij hem nu liefheeft, èn dat het in aanleg diezelfde hoogste,
lijdende liefde van de vier trappen is. ‘Mag ik U iets vragen?’ ‘Dat ghi wilt, vraegt’.
83 Soe seggic, vrouwe, dat ghi draegt
Minne, die u doet verdriet.

Wij erkennen de strekking van deze regels nu met verrassing. Evenzeer hun diepe
betekenis als uitgangspunt van de lange beschouwing over de goede, de beste
liefde. Het is een der treffendste bevestigingen van de innige samenhang tussen
‘sproke’ en ‘leerdicht’, de eenheid van het gedicht.
Wie mij aandachtig gevolgd heeft zal nog twee vragen stellen. De eerste: Als dit
inderdaad de zin van dat reeds sinds het begin in de liefde der jonkvrouw aanwezige
verdriet is, hoe staat het dan met die vroegere opvatting, die dat verdriet uit een met
het nieuwe gevoel onmiddellijk verbonden besef van haar bezwaarlijkheid bezwaarlijkheid namelijk door standsverschil - verklaarde? En als de
liefde-vereniging, die de clerc door ieder woord voorbereidt, de mystieke eenwording
van de ziel met God is, hoe kan die vroegere, als enig mogelijk voorgedragen
verklaring dan juist zijn, volgens welke de liefdevereniging, waar de clerc het op
toelegt, die van de jonkvrouw met hemzelf is? Het antwoord op de laatste vraag
brengt die van de eerste vanzelf met zich: Beide verklaringen zijn juist, wanneer wij
Van der Feesten niet slechts als ten dele leerdicht, hoofdzakelijk over de mystieke
liefde, maar wanneer wij het in zijn geheel, als geestelijk, en wel als mystiek gedicht
opvatten. Zij zijn dus juist, als wij het behalve als mystiek nog bovendien als
symbolisch gedicht lezen en dan begrijpen dat
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de clerc voor Christus, gelijk de jonkvrouw voor de uitverkoren ziel staat. Een verhaal,
niet, als dat van het Hooglied volgens de mystieke verklaring, over het uitgaan van
de ziel, de Bruid, om Christus, haar Bruidegom te zoeken, maar over een uitgaan
van Christus om zich de tot het hoogste geschapen ziel te zoeken, haar het smartelijk
geheimenis der waarachtige liefde als het wezen van de hare te leren, haar aldus
de weg naar de diepste, de mystieke vervulling te wijzen.
Wij behoeven Van der Feesten nu nog slechts eenmaal met de gedachte aan
deze verklaring van zijn werkelijk karakter door te nemen, om ook in andere details,
met name ook in het antwoord op de eerst genoemde vraag zijn zinrijke opzet te
zien. Dat de clerc priester zou zijn, zegt het gedicht nergens, - een geestelijke, dus
allicht, van slechts lagere wijding en positie, daarbij klaarblijkelijk van onaanzienlijke
afkomst: figuur voor Christus, de naar het aardse arme, geringe. De clerc bezoekt
een ‘feest’, waar hij veel schone vrouwen, schone zielen vindt, onder wie - want hij
wil niet alleen de liefde, hij wil de hoogste liefde - slechts éne, overschone hem
geheel zou kunnen bevredigen. Hij vindt, hij ‘herkent’ - in Platonische zin - die
overschone in een onbekende jonkvrouw. Zij kent hém voor haar geliefde van het
ogenblik dat zij hem voor het eerst aanschouwt, maar ook: de bezwaarlijkheid van
deze liefde in haar, naar het aardse voorname, voor hem, naar het aardse
onaanzienlijke komt haar welhaast gelijk met die liefde zelf tot bewustzijn en maakt
haar bedroefd. Het antwoord op de eerste straks gestelde vraag ligt hier. Het verhaal
wordt goed volgehouden. Het speelt in de wereld. Háár werkelijkheid bepaalt daarom
al het uiterlijke. Wie in de geestelijke liefde tot het uiterste gaan, dat zijn heiligen,
maar de clerc vertélt van de grote helden der wereldlijke liefde, het innerlijk gehalte
van wier minne hij aan dat van heiligen gelijk stelt. De jonkvrouw van de vertelling
is bedrukt door de belemmeringen, die haar vereniging met de geliefde bemoeilijken
en die zij te overwinnen zal hebben. De clerc zal haar aantonen, dat zij daarvoor in
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wat zij door hem te ontvangen heeft ruimschoots vergoeding zal vinden. De
uitverkorene, voor de hoogste smartelijke liefde geschapen ziel, wil dat zeggen,
bevroedt, nog vóór zij weet wat dit alles betekent, en hoe alles beheersend het zijn
zal, bevroedt, zeg ik, dat deze liefde het offer van al wat haar dierbaar geweest is
zal eisen. Zij wordt bedroefd naar het aardse. De nog niet bevroede, onder deze
eerste oorzaak werkende grond van haar bedroefdheid: wat haar liefde in haar volle
omgang voor haar betekent, dat zal de clere, zal Christus haar zeggen. Het is het
doel van zijn hele lering. Dadelijk na zijn eerste verklaring van haar wezen en vóór
hij zijn eerste onderscheiding maakt, laat hij al voelen dat de liefde een tucht is, een
‘suveren ende sieren’ van het hart eist (223). Daarbij blijft het niet, want zolang de
ziel op aarde leeft, is het wezen zelf van de liefde smartelijk, een ‘berren’
703

sonder ghebreken
Langhe, met ghestaden sinne...;

altijd meer ontvangend, altijd meer verlangend; altijd meer begerend, altijd meer
ontberend: na het vagevuur van het ‘suveren’ die ‘hel’ van onverzaadbaarheid, als
ste

welke Hadewijch's 22 brief diezelfde hoogste liefde beschrijft: die de clerc, die
Christus, in deze jonkvrouw, deze hoge mensenziel als ingeschapen erkend heeft,
en die hij haar, vóór de keuze, tot in haar uiterste gevolgen voor haar aardse lot,
als haar eeuwige bestemming bewust tracht te maken.
Het antwoord op de twee vragen waarmee ik dit deel van mijn beschouwing
aanving, is in het bovenstaande gegeven, maar ik wil nu ook nog op enkele details
wijzen die bij deze wijze van lezen bijzondere betekenis krijgen. De bede (God onne
mi dat ic moete / In hemelrijc die joncfrouwe sien, enz.) aan de maaltijd, in het
verhaal als uiting van dweepzieke verliefdheid ondanks de aanleiding (de ‘moersele’
die zij voor hem gesneden heeft!) nog juist aanvaardbaar, maar in de symbolische
1)
lezing ten volle gerechtvaardigd . Wij zien van de

1)

Zie Aantekening VI.
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vijf door de clerc genoemde hoofdeisen, behalve in die van het tot het uiterste gaan,
het ter wille van de zielsgemeenschap al het andere opgeven, het op aarde niet
verzaad willen zijn, thans ook in de twee andere hun mystieke betekenis: Die enige
eis, volstrekte heimelijkheid van het liefdeverkeer - de laatste ontsluiering een
‘verholen woord’ (Job 4:14) - welks schending de clerc reeds door aan haar te
denken tot felheid brengt. De eis van het niet om uiterlijke ‘gichten’, het niet om loon
werken, ten slotte, welks niet of wel aanvaarden Christus' dienaars van Christus'
vrienden onderscheidt: het enige punt van het verhaal waarop wij de jonkvrouw
verontrust vinden, wanneer zij als schending van die eis door de clerc voelt, wat
deze in werkelijkheid alleen gezegd heeft om hem des te uitdrukkelijker te kunnen
stellen.
Zo is er meer en het slot sluit zich bij dit alles trouw aan. Wanneer de clerc
gesproken heeft, is hun ‘gheselscap’ hun al ‘ontgaen’. Zij zijn alleen. Ingetogen als
overal elders, maar in de volle wetenschap van wat dit zeggen wil, geeft de jonkvrouw
slechts te kennen, dat zij de clerc nogmaals ontmoeten wil en dan door hem nog
verder onderricht wil worden. Dit is haar keuze. De clerc belooft het. Maar Christus
heeft de ziel nu alles gezegd wat nodig is: zij weet, wat van haar verwacht wordt,
wil zij na de aardse dood het hoogste, de verzadiging van het hier onverzaadbare
bereiken. Lezen wij als laatste woord van de clerc voor het afscheid:
Joncfrouwe, wi selen in corten daghen
850 Hier vergaderen, ic ende ghi,
Ende dan sal ic na u vraghen
Berechten,

dan denk ik bij de woorden ‘in corten daghen’ aan deze plaats uit Johannes, het
lievelingsevangelie van de mystieken, waarvan ook de dichter van Van der Feesten
natuurlijk doordrongen geweest is: ‘Een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom
een kleine tijd en gij zult mij zien’ (Hoofdstuk 16:16). Het is dan ten minste
waarschijnlijk, dat de dichter met
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die tweede ontmoeting de aardse dood van de jonkvrouw bedoeld heeft: de bevrijding
der ziel uit het leed der onverzaadbaarheid tot het opperst geluk der verzadiging,
dat eeuwig bezit van de ‘meesters der minnen’.
Eerst als twee-enig dichterlijk geheel, waarin beide het verhaal en de lering een
organische taak vervullen, daarna als symbolisch-mystiek gedicht, door welks zin
ook deze organische functie van vertelling en lering haar volledige betekenis pas
krijgt, is Van der Feesten aldus in een nieuw licht komen te staan. Hoe aanzienlijk
het daardoor èn als gedicht èn als document aan belang gewonnen heeft, zal ik wel
niet meer behoeven te zeggen. Een andere vraag is nog, of de meest aanvaarde
onderstelling aangaande de tijd van zijn ontstaan na wat wij gevonden hebben nog
1)
gehandhaafd kan worden. Serrure meende Van der Feesten in het midden van de
dertiende eeuw te kunnen plaatsen, maar Jonckbloet schreef het aan het begin,
Verwijs - en aan hem schijnt men zich tot nu toe gehouden te hebben - aan de
laatste helft van de veertiende eeuw toe. Zelfs wanneer men aanneemt, dat Van
der Feesten eenvoudig over wereldse liefde handelt, is zijn hele sfeer toch zo anders
dan een man als Te Winkel van een werk met dát onderwerp uit díe tijd blijkbaar
verwachtte dat hij het een nietonaardige tegenstelling tot de Roman van de Roos
noemde.
Inderdaad mist Van der Feesten uiteraard ieder spoor van erotisme en cynisme.
Maar evenzeer mist het - wij zagen het aan de wijze waarop de beroemde avonturiers
der liefde er in beschouwd worden - ieder spoor van dat verontruste moralisme, dat
wij bij de dichter Van Maerlant, bij de bewerker van de Dietse Catoen en nog anderen
aantreffen. En terwijl het tegenover de grote helden der ridderromans dus nog van
een onbevangen en in het essentieelste zeer bewonderende houding getuigt, hun
zelfs aanzienlijk dieper en zuiverder liefde toeschrijft dan de tekst der vermelde
gedichten, voor zover bewaard, rechtvaardigen kan,

1)

Zie Aantekening VII.
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blijkt het ons naar zijn godsdienstige, zijn mystieke kant een geest te bezitten, die
ons door voorstelling noch terminologie ooit als bijvoorbeeld Ruusbroec aan de
meer bespiegelende mystiek van Eckhart en zijn volgers doet denken, maar met
de iets vroegere, meer emotionele ervaringsmystiek van Richard van Sint-Victor en
van Hadewijch in onmiddellijk, en zelfs feitelijk verband staat.
Voor zover wij op de inhoud van het gedicht mogen afgaan, lijkt de kans mij dus
1)
groot, dat het, hoewel dan na de Ridder metter Mouwen , nog in de dertiende eeuw
ontstaan is, - ontstaan is, misschien, vóór dat de Duitse mystiek in de Nederlanden
invloed begon uit te oefenen, maar ná het bekend worden van Hadewijch's
geschriften, wier inwerking op de belangrijkste passages mij onmiskenbaar schijnt.
Dat wij, als dit laatste juist is, in Van der Feesten rechtstreekse invloed van Hadewijch
zo goed als van Richard van Sint-Victor kunnen opmerken, maakt het gedicht, op
zich zelf reeds zo belangwekkend, literatuur- en cultuur-historisch nog te
interessanter.
Juli 1938
P.N. VAN EYCK

Aantekeningen

I.(Zie blz. 9) Vers 183. Verwijs geeft, uit het Hulthemse handschrift
Si maect den mensche van doegene clare,
Ende verlicht sijn donckere sinne.

Van doegene clare, d.i.vlgs. zijn Glossarium: rein van lijden Deze lezing kan niet
juist zijn. Van der Feesten handelt juist over de liefde wier wezen lijden is en tot wier
volmaaktheid slechts zij komen, die in dat lijden tot het uiterste gaan. Reeds de
passage waartoe het vers inleidt weerlegt Verwijs' regel.
Het zou mogelijk zijn
Si maect den mensche van loghene clare

als de juiste lezing te beschouwen. De dichter, immers, spreekt in vs. 175 vlg. van
de ‘valsche minners’, die zich over de minne beklagen. Ook zij dogen daardoor
verdriet, maar een gans ander dan in de volgende passage, en met het ‘verdriet’
van vs. 564

1)

Zie Aantekening VIII.
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bedoeld wordt. De dichter kan dus hebben willen aanduiden, dat de waarachtige
liefde de mens van ‘valschheid’, van leugen zuivert en in de uit Hadewijch's XIVe
gedicht aangehaalde, aan de bovenstaande min of meer evenwijdige verzen:
Maer die met waerheiden in minnen dichten
Ende met clare redene dan verlichten

zou dit een treffende versterking kunnen vinden.
In de (zeer bedorven) tekst van het Haagse hs. luidt de regel echter
Si maect den menschen in doghen clare

en daar dit uitdrukt wat de dichter, hier en met zijn hele gedicht, zeggen wil, is het
misschien beter, aan de lezing ‘in’ van het Haagse handschrift boven de verandering
tot ‘van loghene’ de voorkeur te geven.

II. (Zie blz. 10) Vers 240:
Want mate es tallen spele goet.

De heer Cohen wees mij op de overeenstemming van deze regel met vs. 672 van
de Reinaert:
Mate es tallen spele goet.

De uitdrukking komt - zie het Mnl. Wb. - eveneens, en tot drie maal toe in Boendale's
Der Leken Spieghel voor. De overeenstemming strekt zich wat Van der Feesten en
de Reinaert aangaat, trouwens nog iets verder uit. De Reinaert immers heeft:
Brune sprac: ‘Reinaert, ne sorghet niet.
Waendi dat ic bem onvroet?
Mate es tallen spele goet’.

Van der Feesten:
Want elken mensche voeghet wel,
Ende elken minnere die es vroet,
Dat hi gemate si in sijn spel,
Want mate es tallen spele goet.

III. (Zie blz. 14) Vs. 535. De hss. hebben:
Ende icx een deel moeste hebben scande.

Deze belangrijke plaats, de enige waarin de jonkvrouw haar persoonlijk belang bij
het pleit van de clerc laat blijken, is bedorven. De clerc heeft gezegd, dat gelijkheid
van aanleg, niet standsverschil beslissend is. ‘Ik wou dat alle mensen daar net
eender over dachten’, roept de jonkvrouw uit, maar wat zij daarop volgen laat, de
hier boven aangehaalde regel, is in het verband onver-
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staanbaar. Slechts een ontkenning, immers, kan die regel zin geven. De onderstelling
ligt voor de hand, dat het woordje ‘niet’ bij een vroeger afschrijven van het gedicht
weggevallen is, dat de dichter ‘niet een deel’, d.i. in het geheel niet, bedoeld heeft
en de regel dus als volgt luiden moet:
Ende icx niet een deel moeste hebben scande.

IV. (Zie blz. 21). Uit Lanceloet van Denemerken stemt vers 477:
Met hoveschen woorden ende met sconen

overeen met vers 857 uit Van der Feesten, en gelijkt vers 452:
Ghi sijt hovesch ende wel gheraect

op vs. 21-22 uit V.d.F.:
Si dochte mi hovesch ende vroet
Ende wel gheraect van haren seden.

De inhoud van deze verzen heeft echter vrij sterk betekenis van formule, en veel
belangrijker is een andere overeenstemming, tussen de ontboezeming van de clerc
over de minder-belangrijkheid van standsverschil bij gelijkheid van complexie (vs.
509 vlg.):
Het doet natuere diese kint,
Als si haer ghelike siet

en Lanseloets verdediging van zijn liefde tegenover zijn moeder (vs. 210 vlg.):
O lieve moeder, der minnen cracht
Ansiet hoghe geboert no rijcheit van goede,
Maer si soect haers gelijc van moede,
Die beide sijn van énen wesen.
Ick hebbe dicke wel horen lesen,
Dat die minne soect haers ghelike,
Al es deen aerm ende die ander rike
Die edel minne doet haer werc.
Gherechte minne en leit gheen merc
Aen rijcheit noch an grootheit van maghen...

Van der Feesten is, hoe dan ook opgevat, in de Middeleeuwen populair geweest.
De dichter van de Lanceloet van Denemerken zal het dan ook wel gekend hebben.

V. (Zie blz. 25).
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Ik geef in deze aantekening links de tweede passage over de beste liefde uit Van
der Feesten, rechts de daarmee evenwijdige passage uit Richard van Sint-Victor's
‘De IV Gradibus Violentae Charitatis’ (Migne, kol. 1208 tot 1213)
1 Nu hoert na mi ende verstaet,
Ic sal u toghen haer treken:
Minne wont ende si vaet
Ende si doet quelen ende breken.

1 Charitas vulnerat, charitas ligat,
charitas languidum facit, charitas
defectum adducit.
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2 Dit sijn vier grade vander minnen,
2 Hi sunt gradus quibus interim toti
Die de minne clemmen doet
intendere ad illam quam multum
Al die minnere na mijn kinnen:
concupiscitis, audite de illa, enz.
Die hoechst clemt, meest minnen moet.

3 Inden iersten graet die minne
Den minnere toter doot wont,
Soe dat hi cume inghenen sinnen
Nemmermeer en wert ghesont.

3 Nonne tibi corde percussus videtur,
quando igneus ille amoris aculeus
mentem hominis medullitus penetrat,
affectumque transverberat interim, ut
desiderii sui aestus cohibere vel
dissimulare omnino non valeat?

4 Dan es die minnere sonder waen
Ghewont, soe dat hi nacht no dach
Sijn herte mach wederstaen,
Hi en moet minnen al dat hi mach.

4 Donec plene animum. sibi subigat,
atque substernat, jugique sui memoria
totum occupet, totum implicet, totum
obliget, ita ut hoc ei excidere aut aliud
cogitare non possit.

5 Die minne inden anderen graet,
Wat si doet, vanc dat verstaen,
Den minnere bintse ende vaet,
Dat hi niet en mach ontgaen.

5 comprehensus adducitur, adductus
incarceratur, incarceratus concatenatur
atque ligatur, jam omnino captivus
tenetur.

6 Inden anderen graet ne mach
Die minnere, wats ghesciet,
Anders peisen nacht no dach
Dan daer hi omme doghet verdriet.

6 Quidquid agat, quidquid dicat, hoc
semper mente revolvitur perennique
memoria retinetur hoc;.. secundi gradus
vehementia omnino non valet nec
reluctando superari, nec fugiendo
declinari.

7 Dan alre ierst es minners herte
Met banden vaste al om beseten,
Als die minnere siere smerte
Nemmermeer en mach vergeten.

7 Nonne vere... animus ligatus est,
quando hoc unum oblivisci, aut aliud
meditari non potest?

8 Inden derden graet die minne
Den minnere doet quelen sere
Ende daer in bliven, also ict kinne,
Sonder keren emmermere.

8 Mens itaque in hoc statu quasi
inmobilis manet, et nusquam se per
cogitationem neque per actionem movet,
nisi quo eam vel desiderium trahet vel
atfectus impellit.
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9 Inden derden graet en smaect
Die minnere ander dinc neghene,
Dan daer sijn herte altoes na haect
Met rouwen ende met groten wene.

9 quando omnem alium affectum
excludit, quando nihil praeter unum vel
propter unum diligit.

10 Dats een jammerlike quale,
Als den minnere becomt twint
Ghene dinc groet no smale
Dan dat hi metter herten mint.

10 In hoc... gradu nil omnino satisfacere
potest praeter unum, sicut et nihil sapere
nisi propter unum... Solum est in quo
reficitur, solum ex quo satiatur.

11 Inden vierden graet die minne
Den minnere bringt, dat verstaet,
In ghebrekenisse van sinnen:
Sijns selfs en weet hi ghenen raet.

11 Hic est ille gradus, qui defectum
adducit.. In hoc statu amor saepe quasi
in insaniam vertitur.... quartus autem,
quando nec ipsum ei satisfacere potest.

12 Dats ghebrekenesse soe men vint,
Als hem de minner niet en laet
Ghenoegen metter selver dinc.
Daer hi in sorghen omme gaet.

12 quando aestuantis animi desiderio
jam omnino nihil satisfacere potest.

13 Inden vierden graet ne mach
Den minnere versaden niet en twint
Dan die dinc die hi nacht ende dach
Met ghestadegher herten mint.

13 In hoc statu non satiatur oculus visu,
nec auris impletur auditu, dum vel
absentem loquitur, vel praesentem
intuetur.

14 Want hi ghelijct in desen graet
Den ghenen die dat water deert:
Soe hi meer drinct, dat verstaet,
Soe hi meer drinken begheert.

14 sitit et bibit, bibendo tamen sitim suam
non exstinguit, sed quo amplius bibit, eo
amplius et sitit.

15 Hi es droncken, hem dorst nochtan, 15 Avidae enim, imo insatia bilis animae
Hine weet wat hem selven deert,
sitis vel esuries non sedatur, sed irritatur
Want hi versaden niet en can,
dum voto suo pro voto perfruitur.
Al eest dat hijt begeert.
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16 Onverwinlijc es die minne
Inden iersten graet want si soe
El niet en gheert te kinnen
Dan dat si mint spade ende vroe.

16 In primo itaque gradu amor est
insuperabilis...Insuperabilis est qui alii
affectui non cedit.

17 Inden anderen, hoert na mi,
Es si onderscedelijc;
Wie daer mede ghebonden si,
Hi moeter omme peinsen ewelijc.

17 In secundo inseparabilis...
Inseparabilis, qui a memoria nunquam
recedit.

18 Eenvoldich inden derden graet
Es die minne sekerlike:
Neghene gheselscap si ontfaet
Dat hare gesmaect ofte hare ghelike.

18 In tertio singularis... Singularis, qui
socium non recipit.

19 Onversaet es die minne
Altoes inden vierden graet;
Want al hevet si, alsic kinne,
Al hare begeerte, si es onversaet.

19 In quarto insatiabilis... Insatiabilis, cum
ei satisfieri non possit.

VI. (Zie blz. 30). Het slot van deze bede:
Ic ben haer vrient, soe waer si si,

is eveneens dat van Clarette's toespraak tot de Ridder metter Mouwen als de
koningin hem ridder gemaakt heeft:
Dat gi altoes min ridder selt wesen
195 Ende min vrient, waer gi sijt.

Om Johannes 15:15 heeft de vriend-voorstelling voor Hadewijch en andere mystieken
bijzondere betekenis. Vergelijk blz. 31, reg. 7-10. VII. (Zie blz. 32). Het is met het
oog op de datering misschien niet geheel zonder betekenis, dat de twee passages
uit Van der Feesten over het wezen der liefde in het handschrift van Serrure het
slotstuk uitmaken van een bloemlezing, die de Rinclus, de Vier Martijns, Der Kerken
Claghe en een keus uit de Spiegel Historiael omvat: alle werken van min of meer
overeenkomstige, namelijk godsdienstig-zedelijke strekking, maar ook alle van
vroeger datum dan vooral Verwijs aan Van der Feesten heeft toegeschreven.

VIII. (Zie blz. 33). Te Winkel (I, 304) plaatst de roman van de Ridder metter Mouwen,
om de ‘allegorische uitwijding over een boom der liefde’, begin veertiende of eind
dertiende eeuw. Echter is diezelfde allegorie reeds het hoofdmotief van Hadewijch's
eerste Visioen.
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Bijdragen tot de Middelnederlandse woord-geografie en
1)
woord-chronologie
VI. Noord-Nederlandse bestanddelen in de woord-voorraad van Dirc
Potter's Minnenloep
In de Dietse letterkunde komt Holland achteraan. Omstreeks 1400 was er een
gevestigde Vlaams-Brabantse litteratuurtaal: Maerlant en zijn school hadden gezag
verworven in geheel Zuid-Nederland. Voor de mystieke geschriften werd het Brabants
van Ruusbroec voorbeeldig. Welk aandeel heeft nu het Hollands in de Dietse taal
van de latere Middeleeuwen, en dus in de opbouw van het toekomstige
Nieuw-Nederlands? Men behoeft maar enige bladzijden van een Hollands auteur
uit de vijftiende eeuw te lezen om op te merken dat zijn taalvormen, zijn woordgebruik
afwijken van het ‘klassieke’ Middelnederlands. Ter beantwoording van de gestelde
vraag is er stof in overvloed: wij bezitten omvangrijk werk van de Hagenaars Dirc
en Gerrit Potter, van Dirc van Delf, van de Maaslander Willem van Hildegaersberch,
van de Brielenaar Jan Matthijsen, van Franconis, de bewerker van het Scaecspel,
waarschijnlijk een Leidenaar, van Jan van Brederode, de bewerker van Des Coninx
2)
Summe, van verscheidene anonymi , o.a. de bewerkers van belangrijke
inkunabel-teksten, terwijl daaraan een rijke voorraad archivalia toe te voegen is. Uit
grammatikaal oogpunt is de taal van Willem van Hildegaersberch bestudeerd door
Dr. W.F. Tiemeyer; een parallelle studie over Potter's taal behoort nog tot de
desiderata. In de volgende bladzijden zullen wij ons beperken tot het grootste deel
van D. Potter's woordgebruik, en de vraag trachten te

1)
2)

Zie Tijdschr. XLIII en LIV afl. 1 en 4. Het materiaal voor deze bijdragen is bijeengebracht op
een werkcollege met candidaten.
Prof. J.W. Muller vestigt mijn aandacht nog op de Noord-Hollandse tekst van de berijmde
Ons Heren Passie, door Verdam uitgegeven in Tschr. XXV.
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beantwoorden: aan welke woorden is Potter als Noord-Nederlander herkenbaar?
Ongeveer 350 woorden uit deze woordvoorraad kwamen voor een onderzoek in
aanmerking. Wij verdeelden ze in drie groepen:
o
1 Woorden die tot nu toe uitsluitend bij Potter aangetroffen zijn.
o
2 Woorden die, behalve bij Potter, alleen in Noord-Nederlands gekleurde bronnen
voorkomen.
o Woorden die op grond van de gegevens in het Middelnederlandsch
3
Woordenboek als overwegend Noord-Nederlands te beschouwen zijn.

I.
De eerste afdeling, die ruim een derde gedeelte omvat, is niet het belangrijkste voor
ons doel, al is er voor Potter's persoonlijk taalgebruik wel wat uit te leren. Eerst
kunnen enige groepen onderscheiden worden:
o
1 Germanismen, die - gelijk bekend - uit een letterkundige mode voortkwamen:
bederman, dadinge (= het doen), doghendich (Mnd. dogendich), erengier,
(Mhd. êrengir), erentryck (Mnd. erentrîc), est (= ast, tak, dat alleen nog in een
Duits gekleurd geestelijk lied voorkomt), geschachte (= zaak), gleste (= gloed,
Mhd. gleste), linde (zacht), spetsieren, truut, trairt, truerlic (Mhd. trûreclich),
troostsamich (Mhd. trôstsam) verstentlic (Mhd. verstenlîche), vollentlike (Mhd.
vollentlîche), wanden (= veranderen; Mhd. wanden).
Duitse invloed vertonen ook ommeslaen (= omvatten; Mhd. umbe slahen),
onaerdich (= boosaardig; Mhd. unartic), ondege (= het verkeerde, Mhd. undege)
en mogelijk nog verscheidene in de volgende rubrieken.
o Woorden uit het Romaans zijn niet talrijk. Dat er enige aangetroffen worden,
2
waarvoor Zuid-Nederlandse bewijsplaatsen ontbreken, kan wel toeval zijn, b.v.
artiste (MLat. artista), dictieren, floreren, fantaiseren, melancoliseren, en uit
het Italiaans: maladrijn.
o Samenstelling van bestaande woorden: beddeganc, heelge3
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selle en heelgesellinne (vertrouwde vriend en vriendin), hertwerck (= hartzeer),
honichstam (= honichriet), clapboghe, netelbusch, vangenhuus (en
ghevangenhuus), wisselganc.
Of deze woorden door Potter gevormd zijn, dan wel aan gangbaar gebruik
ontleend, is moeilijk uit te maken.
o Uitdrukkingen en constructies die alleen uit Potter's werk opgetekend zijn: int
4
achterende bliven; enen iet baten, te dogen sijn mit enen, sonder manck (dat
niet in: sonder wanck veranderd behoeft te worden), die vierschaer beslaen,
van goeder smede, te loor setten (= teleurstellen), te tale staen (= zich
verantwoorden), het ginc hem uten spotte (= uten spele, maar ook in het Mhd.
en Mnd.); vuerganc hebben.
o Woorden die bij Potter met een ongewone betekenis voorkomen: anxt (=
5
bezorgdheid), behoren (= nodig zijn), letten (= onthalen), stillen (= verzwijgen;
ook Mhd.)
o Talrijk zijn nieuwe woorden met suffixen en praefixen gevormd. Met -heid:
6
dienstbaerheit, manheit (= mensheid), weselijcheit (uit mystieke taal?). Met
ge-: geblijf (verblijf), gedoon (gezang), geraem (plan), gewan (avontuur?),
gewrac (wrok) en het ww. ghelaken (naast het gewone: laken). Met omme-:
ommebeslaen (bekleden), ommemeten, ommesniden. Met on-: ombetrouwen
(wantrouwen), ombewimpelt, onbekennende (= stuurs), onbecracht (ook het
ww. becrachten is N.Ned.), onbelenget (het ww. belengen in een Utr. bron),
onbelistet, onbevlinget (?), onghecondicht, onghefaelt, onghegecket,
onghemaect (lelijk), onghemat (niet overwonnen), onghespouden (ongedeeld),
onghestede (subst.: ontrouw), onghestraft (onberispt), onghewijft (zonder
vrouw), onlovelijc (niet te prijzen), onnamich (wat niet genoemd mag worden),
ontruwen (wantrouwen), onverdacht (niet op iets verdacht), onverhoecht (smart
lijdende), onverlaemt (ongedeerd), onverscaemt (vrij van schande). Met ont-:
het iemand ontdoen (iemand overtreffen), onterfenisse (onterving), ontnieten
(ontgelden), ontvroeden (het geloof van iets ontnemen). Met over-:
overconstenaer, overprueven. Met toe-: toedragen, toegedenken, toegetrouwen.
Met ver-: verbuyst (dronken), ver-
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sparret. Met. vol-: volgeschieden, volslegen; vollange (adv.). Met weder-:
wederbant, wederpaer, wederstribben. Met wan-: wangedochte, wangelaet.
o Eigenaardig zijn de substantieven uit verbale stammen of adjektieven: naast
7
de bovengenoemde met praefix ge- nog bespot (bespotting), fael (misslag),
menichfolt (trouweloosheid), raem (beraamd plan, list), wanckel
(onstandvastigheid), wissel (verwisseling).
Na de afscheiding van bovenstaande groepen blijven dan de volgende woorden als
hapax legomena bij Potter over:
Verba: bedaren (hem -), becroden (hem -) = zich bezig houden met, besleteren
(benadelen), beswichten (omhullen), dribben (lasteren), gremmen, haffen (twisten),
1)
instammen (inprenten), queken (vrolijk zijn), queyncken (heen en weer bewegen),
opzwichten (voor goed ter zijde gaan), scrubben (schrapen), smucken (zich hechten;
Fries smûkje), vremden (verwonderen, vgl. verderop: vervremden = bevreemden),
wederbinden (bedwingen, tegengaan), wraken (verdacht maken).
Substantieven: aengescou (het aanschouwen), dading (het doen), dribbe
(lasteraarster; vgl. hierboven het ww. dribben), haft (twist; van het bovenstaande
haffen afgeleid?), enen ondoget (leed, schade) doen, perckel (perk), pronck (boos
gezicht), scomperinne (schempster), snelle (iemand die gauw is met wat hij behoorde
te laten), til (in de uitdrukking op desen til, in allen til), veder (schrijfpen), voerdacht
(voorzichtigheid).
2)
Adjektieven en adverbia: belimmert (verward) , breet maken en breet werden
3)
(bekend maken, - worden), doerluchtich (rein), dreutich (trots, spijtig), pronck
(stuurs), snedel (snood), snepper (begerig), suchtich (bedrukt), swanger, vromel
(dapper), vreudelyc.

1)

2)
3)

In de tekst heeft ingestammet als variant: ingestampet, wat niet in het rijm past. Verdam dacht
aan verwantschap met Hd. einstemmen. Of is mm uit mp ontstaan? Het Mnl. Wdb. kent ook
ingestampen (bij Praet).
belemmertheit komt ook in Vlaanderen voor. Het ww. belemmeren is in het Mnl. nog niet
opgetekend.
Het ww. droten (dreigen), waarvan dit adjektief afgeleid is, komt op één Hollandse plaats
voor. Bredero gebruikt nog het adjektief dreutsch.
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Ten slotte vermelden wij nog enige woorden waarvan de betekenis, ook volgens
Verdam, niet vaststaat, en waarvan het zelfs onzeker is of ze in de twee bestaande
handschriften wel juist overgeleverd zijn, nl. eppen (var. uppen), heygeren, muffe,
taem (var. plaem), tubbe (l. subbe?), verdieden (var. verdrieden).
Onder deze zeldzame woorden, die men in het verband met behulp van Leendertz'
glossarium gemakkelijk kan naslaan, zijn niet alleen woorden uit de Hollandse
volkstaal - wellicht tevens in naburige streken bekend - die toevallig slechts in Potter's
tekst bewaard zijn, maar ook waarschijnlijk door hem zelf gevormde woorden of
afleidingen. Bovendien kan men in zijn Duits-gekleurde taal ook menig germanisme
verwachten. Deze drie soorten van woorden onder de bovengenoemde scherp te
onderscheiden, zal niet met zekerheid mogelijk zijn.

II
De woorden, in deze afdeling bijeengebracht, zijn ongeveer even talrijk als in de
voorafgaande. Ze zijn voor ons doel belangrijker, omdat ze niet alleen bij Dirc Potter
voorkomen, en dus waarborg bieden voor ruimer verspreiding. Verdere schifting
bleek moeielijk. Er zijn er die mogelijk tot Zuid-Holland te beperken zijn, omdat ze
b.v. alleen bij Dirc Potter en W. van Hildegaersberch voorkomen, of bij Dirc en Gerrit
Potter, maar de meeste waren ook in naburige gewesten bekend, òf naar de
Noord-Hollands-Friese, of naar de Utrechts-Gelderse zijde. Daarom kozen wij de
term Noord-Nederlands, en niet Hollands. Merkwaardig is vooral het verband met
Oostelijke taal: menig woord en taalvorm treft men ook in de Teuthonista of in het
Middelnederduits aan, b.v. gelf (= golf), vye (= vee), menichfolt, to (= te). Naar
Noord-Holland wijzen vormen als strangh (= strand), twisschen (tussen) en het
ontbreken van het praefix ge- in een aantal woorden die wij niet in de volgende
lijsten opgenomen hebben, nl. beddenoot (= beddegenoot), boert (= geboorte),
bruken (= gebruken), duldich (= geduldig), durich (= gedurig), heugen (= geheugen),
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huusbacken, lach (= gelach), laten (= hem gelaten), meen (= gemeen), moeten (=
gemoeten), nesen (= genesen), scien (= gescien), scut (= gescut), stedicheit (=
gestadicheit), tuuch (= getuge), tugen (= getugen).
Een scherpe grens tussen deze afdeling en de derde is niet te trekken. Het is
zeer goed mogelijk dat de opgesomde woorden door een toeval niet in Zuidelijke
bronnen schriftelijk overgeleverd zijn. Er is ook verschil tussen ‘gebruikelijk’ en
‘bekend’. Een woord kan in de ene streek in dagelijks gebruik zijn, en elders
zeldzaam en verouderd, of alleen bekend bij ‘bereisde’ menschen, bij inkomelingen
uit een andere streek, bij kinderen uit een gemengd huwelijk. Schrijvers gebruiken
oneigen woorden uit letterkundige behoefte: men denke aan Maerlant, aan de
schrijvers die zich naar zijn taal richtten. Maar er komt nog iets bij: als men de
gegevens van het Middelnederlands Woordenboek raadpleegt, heeft men niet altijd
vaste grond onder de voeten. De Vreese's Bronnenlijst bleef onvoltooid; verschillende
bronnenaanduidingen zeggen ons weinig of niets omtrent de herkomst van de tekst;
andere zouden bij een oppervlakkig oordeel tot een onjuiste gevolgtrekking leiden.
De ‘Haagse bijbel’ en de ‘Delftse bijbel’ bevatten de tekst van de bekende
Oost-Vlaamse bijbelvertaler uit het midden van de veertiende eeuw, die ook het
Passionael vertaalde, maar al deze teksten zijn in Noord-Nederland afgeschreven
en wemelen blijkbaar van Noord-Nederlandse varianten. Dat geldt ook van de door
Verdam geciteerde Passionael-tekst, naar een Hollandse inkunabel. Het verwondert
ons dus niet dat wij woorden uit deze teksten telkens in het Mnl. Wdb. aantreffen,
in het gezelschap van slechts duidelijk Noord-Nederlandse bronnen. In dat geval
hebben wij zulke woorden in deze rubriek geplaatst. Vreemder is, dat hetzelfde geldt
voor Reinaert II, die toch, blijkens de toponymische gegevens, in West-Vlaanderen
ontstaan moet zijn. Hier schuilt m.i. een moeielijkheid. Als het geval zich éénmaal
voordeed, zou men aarzelen of het woord toch ook als inheems-Vlaams
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te beschouwen is, maar het komt te vaak voor om niet naar een andere verklaring
te zoeken. Nu is het sedert de onderzoekingen van J.W. Muller over De taalvormen
van Reinaert I en II (Tijdschr. VII) bekend, dat de afschrijver van het Brusselse
handschrift een Hollander geweest moet zijn. Er zijn dus twee mogelijkheden: òf de
afschrijver heeft behalve de taalvormen ook vrij veel woorden die hem onvertrouwd
klonken, gewijzigd, òf de Noordelijke woorden stonden al in het origineel. In dit geval
zou de Westvlaamse omwerker en dichter op een of andere wijze een Hollandse
inslag in zijn taalgebruik gehad moeten hebben, b.v. door afstamming of door een
tijdelijk verblijf in de Noordelijke gewesten, zoals dat bij Maerlant het geval geweest
1)
is.
Er zijn ook twee Brabantse teksten, die ons aanvankelijk in onzekerheid brachten.
Verscheiden woorden, die in het Noorden algemeen gangbaar bleken, komen ook
voor in de Brabantsche Yeesten. Boendale is toch een volbloed Antwerpenaar! Bij
nader inzien bleken die plaatsen beperkt te zijn tot de latere boeken, die niet van
Boendale's hand zijn. Ook hier kan dus een Hollandse inslag verondersteld worden.
Aan zuiver Brabantse taal zou ook doen denken de Excellente Cronike van
Brabant, gedrukt te Antwerpen bij Jan van Doesborch, 1530. Toch is ongetwijfeld
degene die deze tekst voor de druk bezorgde, òf geen geboren Brabander geweest,
òf onder invloed gekomen van Noord-Nederlands taalgebruik. Dat blijkt uit de vele
malen dat hij woorden gebruikt die overigens slechts in Noordelijke geschriften
worden aangetroffen.
Wij laten nu de verzamelde verba, substantieven en adjektieven in alfabetische
orde volgen. De plaatsen waar ze voorkomen, kan men het gemakkelijkst in het
glossarium van Leendertz naslaan.

Verba:
aondrepen is de Nederduitse vorm naast aantreffen. Behalve bij P. komt het
in een Gelderse bron voor.

1)

Vgl. ook G. Knothe: Untersuchungen über den Wortschatz von Reinaert I und II (Diss.
Straatsburg 1907).
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aenheffen: beginnen. Behalve bij P. op één Zutfense plaats en in boek VI-VII
van de Brab. Yeesten, wat geen bewijs voor bekendheid in Brabant behoeft te
zijn.
baffen (ook Mhd.) wordt door Kiliaan speciaal Hollands genoemd. Zuidelijke
plaatsen ontbreken. Vgl. ook verbaffen.
begecken (ook Mhd). Het Mnl. Wdb. geeft maar één andere plaats. Het adj.
gec was niet uitsluitend, maar toch overwegend N.-N.
bescamen. Het Mnl. Wdb. geeft slechts één plaats uit het Biënboec en
verscheidene uit de Delftse bijbel, waar ook bescamenisse voorkomt. Als het
geen variant is, zou het dus door de bijbelvertaler gevormd kunnen zijn. Vreemd
blijft, dat het elders in het Zuiden niet aangetroffen is.
branden is nog zeldzaam naast het gewone Mnl. bernen.
dulden. In het Mnl. nog ongewoon. Behalve bij P. ook in Rein. II allittererend
verbonden met het gewonere dogen. Voorbeelden van gedogen kon Verdam
nog niet in het Mnl. aanwijzen. Het komt echter voor in hs. F van de Reinaert,
vs. 1885 ‘No gedulden no gedogen’, waar het in hs. A ontbreekt.
dwalen, vrij zeldzaam, naast het Zuidelijke dolen, komt ook in Rein. II voor.
gewerven: verwerven (Mhd. gewerben). Behalve bij P. op één Gelderse plaats
en weer in boek VII van de Brab. Yeesten.
gnorren. Reeds aan de klank herkenbaar als N. Ned. Naast P. alleen in Con.
Summe en bij Maerlant eenmaal gnerren, maar als variant van gerren.
coeren = de wacht houden, uitkijken (Ndd. kûren) is blijkens de plaatsen
(Deventer) en de samenstellingen vooral Oostelijk.
lieven: liefhebben. Noordelijk (onder Duitse invloed?) naast het gewone ww.
minnen.
lossenen naast het algemene lossen. Met dat suffix op tal van plaatsen in
Holland en Utrecht. Datzelfde geldt voor het minder voorkomende losenen.
ommebeleggen, met dubbel praefix, in de betekenis rondom
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beleggen Noordelijk; in de betekenis belegeren ook bij Maerlant en in de Delftse
bijbel.
ontsteken, als technische term voor het openmaken van een vat. Ook in Dortse
bronnen.
ontverren: verwijderen, verwijderd houden van.
raemen, in de betekenis: uitdenken, bedenken, vooral Hollands (Hildeg. Jan
Matth., Leidse Keurboeken).
ristelen = ritselen. Weinig voorkomend woord, maar zonder Zuidelijke
bewijsplaatsen.
schelen. Zowel in de betekenis verschillen als: onenigheid hebben was dit ww.
tot het Noorden beperkt. Evenzo verschelen. Algemener: (ver)schillen.
smoken. Behalve bij P. slechts op twee plaatsen (Westfriesland en Utrecht).
spreken op enen = kwaadspreken, lasteren. Behalve N.-N. plaatsen ook Rein.
II en Exc. Cron.
straffen: berispen is blijkens alle plaatsen N.-Nederlands, evenals in de beide
andere betekenissen.
toebereiden. Alleen bij P. en zijn zoon; toebereidinge nog in een andere Holl.
tekst.
toereiden en toereidinge zijn eveneens N.-N. Evenzo het synonieme toemaken.
toesetten (enen -) = aanvallen. Overeenkomstige betekenis in het Duits.
Behalve N.-N. plaatsen en M. Stoke, ook in Rein. II (in Rein. I: nalopen).
toeven. In de transitieve betekenis: ophouden, terughouden N.-N. (vgl. letten;
ook in de betekenis arresteren, beslag leggen (Z.-N. becommeren)).
utedoen in de betekenis: vernietigen, verdelgen (aldus ook in Teuth.)
utegeven = ten huwelijk geven. Plaatsen uit Holland, Westfriesland, Arnhem,
Overijsel. Ook Mhd. en Mnd.
utevoeren: uit een stad, uit het land voeren. Merkwaardigerwijze uitsluitend
N.-N. bewijsplaatsen, als handelsterm.
verbaffen. Vgl. hierboven: baffen.
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verheren: overheersen, de baas spelen. De plaatsen wijzen op N.-N. Nog bij
Bredero.
verhuden: verbergen, behoort, evenals het simplex huden, tot N.-N. taalgebruik.
vercallen: bespreken. In de betekenis vertellen, mededelen ook Vlaams.
vercloecken: verschalken, bedriegen. Ook bij Gerrit Potter. Nog
Noord-Hollands. Behalve N.-N. plaatsen ook Rein. II.
verlagen: lagen leggen (Mnd. vorlagen). Naast duidelijk N.-N. bewijsplaatsen
ook in de Exc. Cron.
verlossenen. Vgl. hierboven: lossenen.
versolden: in soldij nemen, bezoldigen (Mnd. vorsolden). Bij P. ook: omkopen.
Men vindt het woord ook in de Exc. Cron. en in het zesde boek van de Brab.
Yeesten.
verslaen: verhalen, mededelen. De plaatsen (Holland, Utrecht, Zwolle) wijzen
duidelijk naar het Noorden. Daarnaast weer één plaats uit het vijfde boek van
de Brab. Yeesten.
versussen: verzwijgen. Behalve bij P. nog een plaats uit Leiden, en intransitief
ook in een N.-N. tekst (Breidenb.).
vervremden: bevreemden, verwonderen. Naast P. ook plaatsen bij andere
N.-N. auteurs (o.a. bij Gerrit Potter) en in de Exc. Cron.
vervroochden. Noordelijk, naast het overwegend Zuidelijke vervrouwen en
vervrooyen.
verwisen: veroordelen (Mnd. vorwisen). Plaatsen uit Holland, Utrecht,
Gelderland, Drente.
wedervaren (Mnd. weddervaren) voornamelijk in de betekenis overkomen
Noordelijk (Holland, Utrecht, Gelderland, Kampen).

Substantieven:
aencaep: bekijk. Behalve bij P. slechts op één plaats gevonden (Passionael
S.).
anger: weide. Duits of archaïstisch? In elk geval Oostelijk. (Teuth.). De plaats
uit Merlijn, in 't Mnl. Wdb. is onbetrouwbaar, omdat hier invloed kan zijn van
de Oostelijke afschrijver.
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dege: aanwas, voorspoed. Alleen bij P. en Hildegaersberch; in de bijw. uitdr.
te degen, ter dege niet uitsluitend Noordelijk.
echtscap (Mnd. echtscop). Uitsluitend Noordelijk (Holland, Gelderland,
Overijsel, Groningen), evenals het enkele echt(e), hoewel dat ook (in 't rijm!)
bij Maerlant voorkomt. Zie voor de geschiedenis en verbreiding van dit en het
volgende woord J.W. Muller in Mensch en Maatschappij I, 123.
ee: wet, ook in de betekenis van geloof. Het Zuidelijke woord was wet.
gaert: tuin. Behalve bij P. in een Duits gekleurd geestelijk lied. In de
samenstelling boomgaert en wijngaert algemeen bekend.
gelimpe: betamelijkheid, fatsoen. Nog op andere Noordelijke en Oostelijke
plaatsen, en in Brab. Yeesten zevende boek. (Zie Tschr. X, 17-8, waar J.W.
Muller betoogt dat het woord stellig niet Vlaams of Brabants geweest is).
camerwaerder: kamerwachter. Op een tweede plaats (Dordrecht) betekent
het deurwaarder.
classe: klis. Behalve bij P. alleen bij Hildeg.
clippe. Het Mnl. Wdb. geeft alleen N.-N. plaatsen.
leemte: verwonding. In talrijke Hollandse, Utrechtse, Gelderse keuren. Geen
enkele Zuidelijke plaats. Dat geldt ook voor het minder gewone leemde en
leme.
let: hinder, schade. Ook in de betekenis: uitstel (sonder let), die alleen nog in
een variant op de Sp. Hist. voorkomt.
loge: vlam. Noordelijke vorm (o.a. in Friese Stadsrechten) naast laeye. Het
komt weliswaar in de Lsp. voor, maar als variant van laeye.
lovelycheit (Mnd. lovelicheit). Behalve bij P. nog eenmaal, in een Duits
gekleurde tekst.
meesterye: geneesmiddel. Nog op twee andere N.-N. plaatsen (o.a. Brugman).
melder: verklikker. Het Mnl. Wdb. geeft alleen Hollandse en Oostelijke
bewijsplaatsen, naar het ww. melden: verklikken komt ook bij Boendale voor.
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nabuur en nagebuur zijn als samenstelling beide vooral Oostelijk. Het laatste
komt evenwel ook bij Hadewych voor, (maar daar wellicht nog niet als
samenstelling?)
ommevanc: omarming, omhelzing. Behalve bij P. nog slechts in één Noordelijke
tekst. In andere betekenis bij Ruusbroec.
onghelaet: onbehoorlijke wijze van doen, uiting van gramschap. Alleen nog
in Gulden Troon.
onghelimpe: onfatsoenlijkheid. Vgl. hierboven ghelimpe.
onghelove: trouweloosheid, o.a. ook in de Proza-Reinaert. Daar komt ook het
elders niet aangetroffen adj. onghelovelijc voor.
onghemoede: verdriet. Behalve bij Dire alleen bij Gerrit Potter.
onverdult: wanhoop. Bij Hildegaersberch: onvermogen om te dragen. Het
Zuidelijke woord was ongedout (ongedult).
onvrientscap: vijandschap. Behalve in andere Noordelijke bronnen ook in het
Passionael en de Delftse bijbel.
opganc (enen - doen): aan land gaan (van het schip). Behalve bij P. nog in
één Holl. tekst (Clerc).
queteringe: gebabbel. Uitsluitend Noordelijk. Het Mnl. Wdb. heeft geen plaatsen
van queteren, maar plaatsen uit zestiende-eeuwse rederijkersteksten (Tijdschr.
LVII, 172-173) zouden twijfel kunnen wekken, of het ww. niet reeds vroeger in
het Zuiden bekend was; Kiliaen kent kwetteren, dat later ook in het Noorden
voorkomt.
raem (var. geraem): plan, overleg. Van ww. ramen, dat niet uitsluitend, maar
toch overwegend Noordelijk is.
rechthouder: overheidspersoon. Nog een N.-N. bewijsplaats en twee uit de
Haagse en Delftse bijbel, die als ze niet oorspronkelijk Vlaams zijn, door een
afschrijver ingevoegd zijn.
schoonte: schoonheid (Mnd. schônde) is N.-N. Nog bij Bredero schoont. In
de Limb. Serm.: sconde.
sondelijcheit. Nog op één andere Hollandse plaats, van het algemene
sondelike afgeleid.
singel: buitenste stadsmuur. Alleen Noordelijke plaatsen. In de betekenis
grenslijn ook te Antwerpen.
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spithout. Bij P. in de niet geheel duidelijke uitdrukking ‘sorghen voer tsgraven
spithout’, komt alleen in Hollandse oorkonden voor.
tweedracht en tweegedracht (Mnd. twidracht). Alle plaatsen zijn Noordelijk
(Holland, Gelderland, Overijsel, Groningen), behalve een uit Sp. der Sonden,
maar daar is het een variant van discoort. Ook de afleidingen: tweedrachtic(heit),
tweedrachtelike komen alleen in het Noorden voor.
verdult: lijdzaamheid (Mnd. vordult) komt uitsluitend in het Noorden voor.
vergiffenisse: vergiftiging. Naast N.-N. plaatsen een uit Rein. II. Bovendien in
figuurlijke betekenis (= verderf) bij Ruusbroec. Verdam behandelt dat woord
ten onrechte in één artikel met vergiffenis = kwijtschelding. Dat geschiedt ook
bij vergevinge.
verwitinge (Mnd. vorwitinge). Noordelijk woord naast het gewone verwijt.
voredacht, in de betekenis bedachtzaamheid en opzet, komt alleen in Holl.
bronnen voor (Mnd. vordacht), maar voredachtich, voredachtelike,
voredachtenisse ook in het Zuiden.
vonkel (Mnd. vunkel). Dit germanisme komt, behalve bij Potter, alleen in Oud
Vl. Ged. voor.
vorstinne. Dit woord komt alleen bij Dire Potter en zijn zoon Gerrit voor.
vremdicheit, vremicheit (Mhd. vremdicheit). Nog één Holl. plaats en een uit
Merlijn (van de afschrijver afkomstig?).
vrist naast zuiver Mnl. verste (Holl. vorste). Hoewel Kiliaen het ‘Fland. vetus’
noemt, wijzen de plaatsen naar Duits gekleurd Noord-Nederlands.
waildaet: in de betekenis ‘dappere daad’ alleen bij P. en in het zevende boek
van de Brab. Yeesten.
wanckel: onstandvastigheid. Als substantief alleen bij Dirc en Gerrit Potter.
weydspil (Mnd. weidespil). Aan het Duits ontleend. Naast verscheiden plaatsen
bij Potter slechts één in Eng. hss., waarschijnlijk eveneens een Duits-getinte
tekst.
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weduwij. Deze bijvorm met i schijnt tot Holland beperkt te te zijn, blijkens
plaatsen uit Brielle, Leiden en Haarlem.

Adjektieven en adverbia:
anderde: tweede. Vooral Hollandse bijvorm van andere.
boertelijc: schertsend. Blijkens de andere plaatsen (Bijbel van 1357, Con.
Summe) N.-N.
boeflijc: schandelijk. Als adj. alleen bij Potter; als adv. ook bij Brugman.
bont. Zowel in de betekenis ‘veelkleurig’, als ‘zwak, schemerig’ in het Mnl.
Wdb. slechts uit Potter opgetekend.
derten naast dartel (Mnd., Ofr.). Op enige weinige, blijkbaar N.-N. plaatsen.
In Con. Summe ook dertenlike (vgl. ook dertenheit).
deun: strak, gespannen. Bij P. zeer gebruikelijk. De weinige andere plaatsen
(o.a. Bienboec) zijn N.-Nederlands.
durich: bestendig, standvastig. Alleen uit P. en Hildeg. opgetekend.
gadelijc, galijc: bevallig. Nog een plaats uit Utrecht en een uit Con. Summe.
Ook in de betekenis welgevallig komt het alleen in Noordelijke bronnen (Holl.,
Utrecht, Overijsel) voor.
gehorich: gehoorzaam. Behalve in Holland ook in het Oosten bekend; geen
Zuidelijke bewijsplaatsen.
gemeenlijc. In de betekenis ‘gewoon, alledaags’ alleen bij P.; in de betekenis
‘algemeen’ en ‘gemeenzaam’ ook bij andere N. auteurs. Geen Zuidelijke
plaatsen.
lidelijc: in passieve zin: verdraaglijk. Behalve bij P. nog één N.-N. plaats. Ook
in aktieve zin ‘tot lijden bestemd’ (Mnd. lidelik) schijnt het Noordelijk, evenals
de afleiding lidelycheit (Mhd. lîdelîcheit).
lydsamich (Mnd. lidesamich). Uitsluitend in N.-N. en Oostelijk gekleurde
teksten.
likewael: evenwel. Oostelijk Mnl. Nog in Oostelijke dialekten bekend.
luttic (adj.). Fries-Saksisch, naast het Frankische luttel. De plaatsen in het
Mnl. Wdb. bevestigen dit.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

53
merkel: opmerkzaam. Behalve bij P. slechts op één plaats in Oud Vl. Liederen.
mismoedich: wanhopig. Kiliaen stelt daarnaast, als meer gewoon: mistroostich.
Ook mismoet en mismoedicheit zijn in het Noorden in gebruik. Mismoedich
komt ook voor in Reinaert II.
onberucht: onbesproken (Mnd. unberuchtet). Alle plaatsen zijn Noordelijk.
Ook het ww. beruchten schijnt in het Zuiden niet inheems geweest te zijn,
hoewel het Mnl. Wdb. één plaats uit Brugge vermeldt (Vgl. J.W. Muller: Crit.
Comm. op Reinaert, blz. 238).
onghemannet: zonder man, komt ook in de Sassenspiegel voor. Ook het ww.
mannen en het adj. gemannet (Sp. der Maechden) zijn dus Noordelijk. Vgl.
hiervóór ongewijft.
ongheslepen: dom. Een adj. geslepen, in figuurlijke betekenis, is niet
aangetroffen.
ongestraft: onberispt. Bij Hild. in de betekenis: straffeloos. Zie hiervoor het
ww. straffen.
ongevoechlijc: onbetamelijk, onaangenaam. Ook bij Hildegaersberch, te
Haarlem en in het Oosten.
onstuyr: onstuimig. Door Kiliaen als ‘Holl.’ gekenmerkt, maar niet uitsluitend
Hollands; o.a. ook in de Groningse Cron. van Benn.
onversceiden: onverdeeld, onafscheidelijk. In het Noorden ruim verspreid.
onversonnen: onbezonnen, dat evenals onbesint wel in het Mnl. bestaan zal
hebben, maar niet opgetekend is. De gewone woorden waren: onbedacht en
onberaden.
overdwaelsch: buitensporig, dwaas. Een Noord-Hollands woord, nog bij Hooft
en Bredero bekend. Behalve bij Dirc Potter komt het bij zijn zoon Gerrit voor,
die ook overdwaelshede gebruikt.
rackelijc: fatsoenlijk, braaf. Hollandse bijvorm van reckelijc. Behalve bij P.
alleen in de Con. Summe.
salich, met de betekenis ‘onschuldig, argeloos’, bij Potter zeer

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

54
gebruikelijk, is - behoudens een enkele twijfelachtige plaats - Noordelijk. Bredero
kent het nog in die betekenis.
sedich. In gezelschap van N.-N. bronnen vindt men hier weer de Exc. Cron.
sinnich: verstandig. Naast N.-N. bronnen ook het zesde boek van de Brab.
Yeesten. Het subst. sinnicheit is ook in Zuidelijke geschriften aangetroffen.
stede, stedelike: standvastig, bestendig. Naast het minder gewone stade, dat
ook in het Z. voorkomt, hoewel gestade (gestadich) daar het gewone woord
is.
steets (adv.). Behalve bij P. slechts één Holl. plaats (Barth. den Ing.).
stomp: plomp, grof. Behalve bij P. slechts nog op één plaats, van onbekende
herkomst.
stugge. Dit zeldzame woord, uit de Teuth. bekend, wordt behalve bij P. alleen
aangetroffen in het Hollands gekleurde Kaerelslied en in Con. Summe, waar
ook stuggicheit voorkomt.
verbaest: ontsteld. De plaatsen wijzen alle naar het Noorden. Daarbij sluit zich
weer een plaats uit de Exc. Cron. aan.
verdut: suf. Behalve bij P. slechts in één Holl. tekst (Barth.).
voldedich: zijn verplichting nakomend (Mnd. vuldêdich). Oostelijk Mnl., evenals
voldadicheit. Voldadich ook te Diepeveen. Voor de variant voldoechdich: zeer
deugdzaam bestaat een tweede plaats.
volna: bijna. Volgens Kiliaen Holl. ‘In het Vlaamsch-Brabantsch der M.E. is het
woord onbekend’ (Mnl. Wdb.). Opmerkelijk is, dat het weer in Rein. II voorkomt.
vuullike, in de uitdrukking vulike varen: ergens slecht afkomen. Behalve bij P.
nog in een N.-N. rechtsbron.
waerlijc: oprecht. Naast de plaats van P. slechts één twijfelachtige
N.-Nederlandse.
waildadich: deugdzaam. Het gloss. van Leendertz verklaart ‘dapper’, een
betekenis die inderdaad bij Gerrit Potter voorkomt. Ook de betekenis ‘liefdadig’
was N.-N. (vgl. hiervoor: waildaet).
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wanscapen. Volgens Kiliaen Holl. Fris., wat door de plaatsen, op een enkele
twijfelachtige na, bevestigd wordt.
wendich in de uitdrukking: wendich sijn = terugkeren (Mnd. wendich).
Germanisme?
wisschel: veranderlijk, dat het Mnl. Wdb. op de enig voorkomende plaats van
wisschen wil afleiden, zal wel niet anders zijn dan wissel (zie aldaar) dat
eveneens slechts op één Noord-Nederlandse plaats aangetroffen is.
Ten slotte wijzen wij nog op de conjuncties en praeposities wan (= wanneer), want
en thent (tot, totdat), die Potter met het Oostelijk Middelnederlands gemeen heeft,
terwijl ze in het Vlaams-Brabants geheel of bijna geheel onbekend waren.

III
De woorden die wij in deze derde afdeling als ‘overwegend Noordelijk’
bijeenbrachten, waren grotendeels moeielijk te beoordelen. Soms waren de gegevens
eigenlijk te schaars om een afdoende gevolgtrekking te maken; vaak waren de
bewijsplaatsen zo talrijk, dat men op een algemene indruk moet afgaan. In de meeste
gevallen gold het woorden die, behalve in Noordelijke gewesten, ook langs de kust
in Vlaanderen verbreid waren. Ongetwijfeld zullen er ook gevallen zijn, waarin
Hollands met Brabants tegenover Vlaams stond, maar deze zullen beter te benaderen
zijn, als men van de speciaal-Vlaamse woorden zou uitgaan. Bij de beoordeling van
zeldzame of verouderde woorden bedenke men dat ze, als relikten, op uiteenliggende
plaatsen kunnen voortleven, en dat de toevallige optekening in een of andere, soms
moeielijk te localiseren tekst, geen betrouwbare begrenzing kan verschaffen.
Bovendien loopt men, afgaande op de gegevens van het Middelnederlandsch
Woordenboek, altijd het gevaar, het woordgebruik te vergelijken van teksten die
een of meer eeuwen van elkaar verwijderd zijn. Wilde men dit alles in acht nemen,
dan zou over menig woord een geheel artikel te schrijven zijn. Onze ver-
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zamelde, beknopt toegelichte gegevens, ook in de vorige afdelingen, dragen dus
een voorlopig karakter, en zullen wellicht bij nader onderzoek herziening en
aanvulling behoeven.

Verba:
gesinnen en gesint hebben (beminnen). Behalve bij P. op één plaats uit
Zutfen, maar bovendien in Lanc. Het glossarium van Leendertz geeft twee
jongere bewijsplaatsen, maar juist beide van geboren Zuid-Nederlanders (D.
Heinsius en Van Zevecote). Vgl. ook Ned. Wdb. IV, 2226 voor gezind = verliefd.
cavelen. Bij het doorlezen van Verdam's artikel krijgt men de indruk dat dit
woord, vooral in de betekenis: oordelen, achten, beoordelen, overwegend
Noord-Nederlands was, maar daarnaast komen verscheiden Vlaamse plaatsen
voor.
cosen. Behalve bij P. is het ww. slechts in één N.-N. bron aangetroffen. Ook
liefkosen komt slechts in één N.-N. tekst voor. Daardoor wordt verband met
Mhd. (liep)kosen waarschijnlijker dan Verdam's afleiding uit Fr. causer. Zijn de
Vlaamse namen ‘de cosere’ en ‘coserigge’ daarvan te scheiden? Zo niet, dan
behoort het woord in deze rubriek.
crigen: verkrijgen. Niet uitsluitend, maar wel overwegend Noordelijk. In het
Zuiden was gecrigen gebruikelijker.
nistelen (nestelen): op enige N.-N. plaatsen en één uit Nat. Bloeme. Wellicht
is die betrekkelijke zeldzaamheid toevallig. Verdam onderstelt dat het gewone
ww. nesten was, maar geeft daarvan geen bewijzen.
ringen: zich inspannen. Hoewel het in het Mnd. en in de Teuth. voorkomt, is
het niet alleen Oostelijk en Noordelijk geweest, getuige een plaats uit de Vierde
Martijn en het feit dat het nog in Vlaamse dialekten bestaat.
schaffen, vooral in de uitdrukking te schaffen hebben, is blijkens de
vindplaatsen meer in het N. dan in het Z. in gebruik geweest.
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stelen (reflexief): ongemerkt heengaan. Behalve bij P. ook in Vlaamse bronnen
aangetroffen.
timmeren. Verreweg de meeste plaatsen komen het Noorden toe, maar
daarnaast staan ook Vlaamse.
uutwinnen: met moeite verkrijgen. Naast Noordelijke plaatsen ook twee uit
Maerlant.
vanden. Hoewel Kiliaen dit ww. ‘Fris. Sicamb. Holl.’ noemt, en het wel
voornamelijk Noordelijk geweest zal zijn, was het niet alleen bij Maerlant, maar
ook bij andere auteurs (Beatr., Lanc.) bekend. Het schijnt dus in het Z. eer
verouderd te zijn dan in het N.
vergoren: goor worden. Behalve bij P. slechts op één N.-N. plaats, maar het
is nog hedendaags Vlaams, zodat toevallig geen oude Z.-N. plaatsen
opgetekend zullen zijn.
verliken: verzoenen (Mnd. vorliken). Overwegend N.-N., maar ook in
Vlaanderen, b.v. te Brugge, in de M.E. bekend. Van het minder gewone
vergeliken, in dezelfde betekenis, heeft het Mnl. Wdb. slechts N.-N.
bewijsplaatsen.
werven, in de transitieve betekenis: verwerven, verkrijgen, vooral in het
Noorden. Daartegenover slechts twee Z.-N. plaatsen, nl. Lsp. en Servaes.

Substantieven:
aenvanc. In de betekenis ‘begin’ alleen bij P. en op één plaats in de Sp. Hist.
erfname. Overwegend Noordelijk (Holland, Utrecht, Groningen), maar ook bij
Maerlant en Jan de Weert. Datzelfde overwicht geldt voor de synoniemen
erfgename en erve.
gas: straat. Germanisme dat ook in Vlaanderen bekend was, o.a. bij Maerlant,
en in een Gentse straatnaam. Ook Hooft gebruikt het nog.
gecheit. Zie bij gec.
herrenscheit (verdorvenheid). De plaatsen i.v. hoornsceit wijzen naar het
Noorden (behalve weer een in boek VII
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van de Brab. Yeesten), maar het schijnt ook Vlaams geweest te zijn, want De
Bo vermeldt nog hooscheit (< hoornsceit).
ile. Kiliaen karakteriseert dit woord, naast het gewone haeste, als
Noord-Nederlands. Dat komt niet geheel uit, want men treft het ook aan in de
Limborch, terwijl het ww. ilen Limburgs is. De plaats uit Rein. II kan naar het
Noorden wijzen, evenals die bij Potter (IV, 1052), in het Mnl. Wdb. niet vermeld.
kijf. Evenals het ww. kiven vooral in de betekenis strijd, strijden voornamelijk
uit N.-N. bronnen opgetekend, maar ook in het Zuiden bekend.
reyse: keer, maal. Alle bewijsplaatsen komen uit het Noorden, behalve een uit
Rein. II en een late Brabantse, Sacr. v.d. Nieuwervaert (in het rijm!).
snorre of snoer (ontrouwe vrouw). Bijvorm van snare. Behalve bij P. nog een
Vlaamse plaats. Oorspr. Fries.
spec. Overwegend Noordelijk, maar ook plaatsen uit Yperen.
verbant: overeenkomst. Kiliaen noemt deze betekenis zowel Vlaams als
Hollands, maar het Hollands is ver overwegend, met tal van plaatsen (ook Mnd.
verbant).
wonne. Germanisme, omstreeks 1400 in het Noorden een modewoord, maar
in de geestelijke litteratuur, ook in het Zuiden doorgedrongen, o.a. in de Limb.
Sermoenen.

Adjekticven en adverbia:
alinge: geheel en al. Dit adverbium, naast het adj. alinc komt voor in Holland,
Gelderland, Overijsel. Een plaats uit Brab. Yeesten VII zou geen bewijs
opleveren, dat het in het Zuiden inheems was, maar het komt ook voor bij Jan
Yperman, terwijl alinclike aangetroffen wordt in de Limb. Sermoenen.
Waarschijnlijk was het dus vroeger algemener bekend (vgl. Ohd. alanc) en
was het in het Zuiden, eer dan in het Noorden, aan het verouderen.
bicant. Behalve bij P. ook Westvlaams. Ook bicans in Brugge.
brokich: misdadig. Overwegend N.-N., maar een plaats bij
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Jan de Weert bewijst bekendheid in Westvlaanderen. Het subst. broke komt
ook in het Z. voor; daarentegen treft men bij het ww. broken en het subst.
brokere weer alleen N.-N. plaatsen aan.
dwaes. De meeste plaatsen zijn Noordelijk. In het Z. was sot en door
gebruikelijker, maar dwaes was daar niet onbekend (b.v. in Flor. ende
Blanchefl.), ook blijkens het vrouwelijke dwaesegge.
eerbaer (Mnd. êrbar). Naast weinige Z.-N. plaatsen een zeer groot aantal
N.-Nederlandse. In de Proza-Rein. b.v. vervangt het hovesc uit Rein. I.
gec. Overwegend N.-N., maar niet uitsluitend. Vooral het subst. gec komt enige
malen in Z.-N. teksten voor; vergelijk daarentegen weer gecheit, geckelijc en
begecken.
gemelijc: vreemd, zonderling. (Mnd. gemelik). Overwegend Noordelijk. Het
subst. gemelijcheit komt alleen bij Hildegaersberch voor. Het adv. gemelike =
knorrig veronderstelt Verdam - bij emendatie - in twee teksten van Z.-N. afkomst.
goetlijc. In verschillende betekenissen, maar vooral: vriendelijk (van personen
gezegd) hoofdzakelijk in het N. gebruikelijk (vgl. Ned. Wdb. i.v. goelijk).
honichvloedich. Vertaling van Latijns mellifluus. Wellicht door bemiddeling
van het Duits? (Mhd. honecflüzzec). Behalve bij P. slechts in een stichtelijk
traktaat (Prieel van St. Agnes), van onbekende herkomst. Maar bij Ruusbroec
reeds het subst. honichvloet. Later o.a. nog bij Vondel en bij Bredero (Ned.
Wdb. VI, 931).
sibbe: verwant. Terwijl het subst. (verwantschap, verwant) van Groningen en
Friesland tot diep in Vlaanderen algemeen bekend was, komt het adjektief
merkwaardigerwijze alleen in het Noorden voor.
smolt (var. smout): zacht, helder. Een zeldzaam adj., dat behalve bij P. slechts
in de Natuurkunde van het Geheel-al voorkomt. Mogelijk is het daar een variant
van een Hol-
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landse afschrijver; dan zou het woord in de vorige rubriek behoren.
wailgeboren. Blijkens de talrijke plaatsen in het Mnl. Wdb. overwegend
Noordelijk.
wederspanich (Mnd. widerspennich). Ook dit adj. komt voornamelijk in
Noordelijke (Oostelijke) geschriften voor.

Op volledigheid maakt deze verzameling geen aanspraak. Wanneer ook langs
andere wegen onderzocht zou worden, welk aandeel de Noordelijke gewesten
gehad hebben in de opbouw van het Middelnederlands, en in de latere groei tot een
algemeen-Nederlands, dan zal men ook op speciaal terrein vastere grond onder de
voeten krijgen.
Utrecht
C.G.N. DE VOOYS
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Kalmerpeer
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (Dl. VII, kol. 1021) vindt men een
artikel Kalmerpeer als ‘benaming van zekere peer’ zonder nadere aanduiding. Onder
de

de vier citaten, alle uit de XVIII eeuw, komt de volgende beschrijving voor uit het
bekende werk van Knoop, Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van
Appelen en Peeren (Amst. en Dordr. 1790), blz. 20: ‘Kalmer-peer. Is een heel groote
Peer; van gedaante langwerpig, naar de Steel Pyramidaals-wyze... toelopende, en
zomtyds een weinig scheef groeijende’. Het eerste wat men denkt, is dat in Kalmer
de een of andere aardrijkskundige benaming kan verscholen zijn. Maar welke? De
naam der stad Kalmar in Zweden, gelegen aan de Kalnarsont, of die van Colmar in
de

den Elzas, in de XVIII eeuw (evenals thans weer) tot Frankrijk behoorende, passen
hier niet, zooals blijkt uit de drie overige aanhalingen die het Woordenboek geeft,
o

waar men leest: ‘Kalmer peer uyt Duytsland’, Register van Peeren (a . 1721), blz.
o

6; ‘De Kalmer-Peer uit Dantzik’, Nieuwe Neederlandse Hovenier (a . 1735), blz. 62
en ald. blz. 104: ‘De Poolsse Kalmer-Peer’.
Het ligt nu misschien wel eenigszins voor de hand te gissen, dat de Kalmerpeer
een peer is, die uit Dantzig werd verscheept en afkomstig was uit het aan de Wijsel
liggende Duitsch-Poolsche of Poolsch-Duitsche achterland, het land dus dat vóór
de Poolsche deelingen (evenals thans weer) tot Polen behoorde. En dan denkt men
allicht aan het zoogenaamde Kulmerland d.i. het land tusschen Wijsel en Drewents
ten zuidwesten van Oost-Pruisen, dat zijn naam draagt naar de stad Kulm aan de
Wijsel, ten oosten waarvan het zich uitstrekt. Het is het gebied dat in het eerste
de

kwart der XIII eeuw door Koenraad van Masovië op de heidensche Pruisen werd
veroverd en dat vervolgens aan de Duitsche Orde kwam.
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In plaats van Kulmer werd oudtijds ook gebezigd Kölmer. Als substantief gebruikt,
werd dit de naam der vrije boeren van het Kulmerland in den tijd der Duitsche Orde.
1)
Men zie b.v. het bekende werk van Dr. Franz Tetzner, Die Slawen in Deutschland
(Braunschweig 1902), blz. 10, waar men leest: ‘Hermann Balk... gab 1232 die erste
Kulmer Handfeste, die 1251 erneut ward und die Verhältnisse der Bevölkerung
regelte. Sie ist die Grundlage jener Verordnungen, auf die auch der Name der
Freibauern oder Kölmer zurückgeht’. Naast Kölmer staat evenzoo Kölmisch, vgl.
ald. blz. 11: ‘Die Preussen dürfen... nach Belieben zum kölmischen und polnischen
Recht halten’. Later werd Kölmer in 't algemeen: ‘freier Bauer in Ost- und
Westpreussen’, zooals men in het Deutsches Wörterbuch (Dl. V, kol. 1621) kan
lezen, of anders gezegd: ‘cöllmer sind besitzer derjenigen landgüter, die das
culmische privilegium haben’. In de XVIde eeuw komt ook Colm, colmisch voor
naast Culm enz.
Men heeft dus naast elkaar de vormen: Kulmer, Kölmer, Kolmer en het is slechts
een kleine stap verder in de richting dezer vocaalklanken te zeggen: Kalmer. Of
men zou de klankovergang in Kalmer ook zoo kunnen verklaren. De ö van Kölmer
staat in uitspraak niet zoo heel ver af van de u in Engelsche woorden als culm, cut,
2)
but, die weer eenigszins in de richting gaat van onze a in kalm . Ontstaan is de ö
van Kölmer vermoedelijk uit de e der oorspronkelijke Poolsche benaming van Kulm,
die thans weer in eere is hersteld t.w. Chel̃mno. Wat betreft het naast elkaar
voorkomen van ö en e vergelijke men het Duitsche volkswoord voor: Keulsch, dat
luidt: Kölsch en Kelsch (en Kolsch) (zie Deutsches Wörterbuch V, kol. 1622).

1)
2)

Beiträge zur Volkskunde der Preussen, Litauer und Letten, der Masuren und Philipponen,
der Tsjechen, Mührer und Sorben, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen.
Zoo werd b.v. de bekende Engelsche scheepsnaam cutter in het Russisch overgenomen als
kater (spr. katjer) naast Nederlandsch kotter en Duitsch kutter; hier heeft men tevens de
vocalen van Kulmer, Kölmer, Kolmer, Kalmer zoo ongeveer bijeen.
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De Poolsche naam Chel̃mno is met een suffix -no gevormd van Chel̃m, dat eveneens
1)
een bekende plaatsnaam is in Polen, gelegen in het wojewodeschap Lublin, en
dat eveneens in het Duitsch Kulm wordt genoemd. Dit oud-Poolsche woord chel̃m
ontstond uit Oerslavisch *chŭlmŭ, dat beschouwd wordt als te zijn overgenomen uit
Germaansch holm. Zooals men weet, heeft dit woord in verschillende Germaansche
talen onderscheidene beteekenissen gehad, waarvan de voornaamste zijn: zee,
eiland, heuvel. Bepaaldelijk in de laatste beteekenis is het woord in het Slavisch
overgegaan als *chŭlmŭ. In het Oudbulgaarsch of Oudkerkslavisch ontstond hieruit
chlŭmŭ: collis; in het Russisch cholm; in het (oud-)Poolsch chel̃m: pagórek. Van de
andere Slavische talen zij hier in dit verband alleen nog gewezen op Tsjechisch
chlum: heuvel, dat met een hoofdletter geschreven als Chlum weer een plaatsnaam
2)
is in Bohemen (bij Königgrätz) evenals (de afleiding) Chlumec (ten N.W. van
3)
Teplitz) . Deze beide Tsjechische plaatsnamen Chlum en Chlumec luiden eveneens
in het Duitsch Kulm en zijn dus ook als zoodanig geheel synoniem met Poolsch
Chel̃m en Chel̃mno.
4)
In het bekende Woordenboek van vreemde woorden in het Russisch van
de

Michelson (11 druk, St.-Petersburg-Moskou 1891) komt een woord Kol'mar voor
5)
als benaming van ‘een soort van zeer groote, groene en lang goedblijvende peren’ .
Ongetwijfeld is hiermee niet de Poolsche Kalmerpeer bedoeld, maar de Fransche
Colmar, Kolmarpeer of Kolmerpeer, genoemd naar de bovenvermelde Fransche
stad Colmar. Tusschen de Kalmerpeer en de Colmar ‘incomparable’ bestaat
inderdaad

1)
2)
3)

4)
5)

O.a. bekend in de geschiedenis door de nederlaag van den Poolschen generaal Zajaczek
tegen de Pruisen in 1794.
Het dorp is aan de helling van een steilen, alleenstaanden berg gelegen en bekend als het
hoofdpunt der Oostenrijksche positie in den slag bij Königgrätz op 3 Juli 1866.
Bekend door den veldslag van 29 en 30 Augustus 1814, waarin de Verbonden Mogendheden
de overwinning behaalden op een gedeelte van het groote Fransche leger onder generaal
Van Damme.
Slovar' inostrannych slov vošedšich v upotreblenie v russkij jazyk (blz. 326a).
Rod očen' bol'šich, zelenych i dolgo sochranjajušichsja gruš.
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een groot verschil, zooals men in het werk van Knoop kan zien en lezen. De eerste
(blz. 20) is ‘een heel groote Peer’ ‘ryp zynde, geel’ ‘maar ze duurt niet lang, wordende
ras meelig’; de laatste (blz. 27) is ‘een tamelyk groote Peer’ ‘groenagtiger-geel, als
ze ryp is’ ‘murv en eetbaar... zynde, bederft ze niet ras, maar blyft in die staat lang,
zonder te rotten of onsmakelyk te worden’. Heeft Michelson, wat de grootte betreft,
de Kol'mar met de Kalmerpeer verward? Ook Knoop verwijst in zijn Register op
Kolmer naar Kalmer-Peer, terwijl hij Kolmer-peer ook naast Colmar plaatst (vgl.
Woordender Nederlandsche Taal XII, kol. 901). Het medium Kolmer kan de
1)
verwarring in de hand hebben gewerkt .
Mijn gissing is dus, dat de zoogenoemde Kalmerpeer afkomstig zou kunnen zijn
uit het Kulmerland aan de Wijsel met uitvoer over Dantzig (vgl. Dantziger peer),
waarbij dan het verschil in vocalisme in het bijvoeglijk naamwoord te verklaren zou
zijn door bemiddeling van een der oude bijvormen, hetzij van Kolmer, hetzij van
Kölmer. De a van het Nederlandsche woord staat bovendien zoo ongeveer tusschen
de u van het Duitsche en de e van het Poolsche in. Hoe voor het overige de klanken
van aardrijkskundige namen ook bij de Polen en Duitschers in dit gebied en met
name betreffende Kulm: Chel̃mno, zij het op eenigszins andere wijze, door elkaar
kunnen loopen, blijkt nog in de benaming van een plaatsje in het Kulmerland, gelegen
aan een meertje: ik bedoel Duitsch Kulmsee: Poolsch Chel̃mża.
Leiden
R. VAN DER MEULEN

1)

Een geheel ander woord is hd. Kolmarskraut (zie Deutsches Wörterbuch V, kol. 1620: ‘weil
es bis auf S. Kolmarstag blüht’), in de XVIde eeuw aangetroffen in den vorm colmerkraut,
een andere benaming voor (indien geen verbastering van) kolderkraut (‘als mittel für den
kolder’), anagallis arvensis, in het Duitsch ook: wutkraut, gauchheil, geckenheil, narrenheil,
en in het Nederlandsch o.a. guichelheil, roode bastaardmuur en Spaansch groen geheeten.
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Pervansche sparren
In het Middelnederlandsch Woordenboek (Dl. VI, kol. 307) vindt men een artikel
Pervansch met verwijzing naar *Pernousch (Dl. VI, kol. 281), waar men van beide
woorden bewijsplaatsen aantreft, van het eerste twee en van het laatste één,
luidende: ‘v pernouscher sperren, tstuc IIII pl.’, Rek. Bissc. v. Utr. 447 (‘timmeringh
tot Stoutenborch’). ‘Waarschijnlijk’ teekent de bewerker aan ‘een bnw., van een
plaatsnaam gevormd. Misschien is hetzelfde bedoeld als met het tweemalen in
Invent. v. Brugge (3, 44 en 184) voorkomende “pervansche sparren”, dat door
Gailliard vragenderwijs verklaard wordt als uit Provence. Vgl. Plant. provenshout,
du buis ou bois de Provence, buxus’. De beide plaatsen in Invent. v. Brugge luiden:
‘Kercsparren, Pervansche sparren, Scoonsche sparren’ en ‘Jtem een hondert
peruanscher sparren, costen XXV s. gr.’.
De gissing van Gailliard is te verwerpen: men leze voor Pervansche, peruanscher:
Pernausche, pernauscher of Pernousche, pernouscher zooals in het citaat uit de
Rek. Bissc. v. Utr., en dit is inderdaad een bnw., van een plaatsnaam gevormd, nl.
van de stad Pernau in Estland aan de golf van Riga, vanwaar men evenals van de
geheele Baltische kust sedert eeuwen hout haalt. ‘Van Pernau’ leest men in een
de

XVIII -eeuwsch aardrijkskundig werkje (Nieuwe Geogr. en Hist. Atlas v.d. 7 Vereen.
Ned. Prov., blz. 133) ‘haalt men meest Houtwaaren, alsmede Lynzaad en Rogge’.
Vgl. Van Yk, De Nederlandsche Scheeps-bouw-konst (Delft 1697), blz. 42: ‘Somtyds
ontfangt het (Hout)... de naam vande Stad of Plaats, alwaar het Verkogt, Vervlot of
Verbodemt word; en soo komt ons Gottenburger, Dansicker, Berlyner, Drontemer,
Kooperwyker, Pernauwer, Hamburger, Bremer, Deventer, Wesels, Naams, en meer
ander Hout te vooren’.
En dat dit reeds in de middeleeuwen het geval is geweest,
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blijkt onder meer uit het Reglement voor de scheepvaart en de heffing der tollen op
1)
het Zwin van den jare 1252 , waar gezegd wordt van den tollenaar van Sluis met
betrekking tot de binnenkomende schepen en hun lading: ‘Van oostland zal in sine
tafele (t.w. die tafele van den toolne) staen die van campen ende die van harderwijc
van staueren. gripswolde. lukeke (1.: lubeke). bremen. godlant sonden (d.i. Stralsund)
rodestoc hamboorch deuentre. hellenboorch (d.i. Helsingborg) zwolle. zuutvenne
heluinghe (d.i. Elbing) coninxberghe wissemare parnauwe. danseke’.
Pernau is de Duitsche naam, Pernow de Russische, Parnawa de Poolsche,
Pernava de Lettische en Pärnu de Estische. De laatste is de oorspronkelijke: Pärnu
is ongetwijfeld een afleiding (vorm) van pärn: linde (een inwoner der stad heet
2)
pärnlane), waarmede de naam op een of andere wijze in verband moet staan .
Een wonderlijke verbastering van Pernau tot Permont vindt men in het
bovengenoemde werk van Van Yk over den Nederlandschen scheepsbouw, blz.
29: ‘Vijf, vier, en Drie-Vaamsse (Sparren)..., die van Pernau, gemeenlijk geseid
Permont, komen, worden by de Vaam, al d'andere by de Voet verkogt’.
Voor een eventueelen tweeden druk van het Middelnederlandsch Woordenboek
zou ik dus in overweging willen geven in Dl. VI, kol. 307 de woorden Pervansch zie
bij *Pernousch te veranderen in: *Pervansch zie bij Pernousch.
Leiden
R. VAN DER MEULEN

1)
2)

Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen V,
blz. 50.
Men denkt in dit verband onwillekeurig aan den naam van die andere Baltische havenstad,
ik bedoel Libau (Russ. Libawa) in Letland, in het Lettisch Liepaja geheeten, dat er eveneens
uitziet als een afleiding van liepa: linde. Maar dit zal wel een volksetymologie zijn, aangezien
de naam van deze haven reeds in 1263 voorkomt als Portus Liva; de naam zal dus
oorspronkelijk ongetwijfeld samenhangen met dien der oude Liven, de Finsche volksstam
waarnaar Lijfland heet. Libau is dus in oorsprong niet synoniem met Leipzig, die echte
lindestad, Poolsch Lipsk, een afleiding van Slavisch lipa: linde, vgl. het in de buurt liggende
Lindenau alsmede Lindau aan het meer van Constanz met het nabijgelegen Lindenhof.
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Reversche sparren
In het Glossaire Flamand de l'Inventaire des Archives de Bruges 313 b worden uit
een stuk van 1468 (Invent. v. Brugge 5, 568) vermeld Reversche sparren. Zij komen
daar voor in een rekening van de onkosten door de stad Brugge gemaakt ten
behoeve van de feestelijkheden in het genoemde jaar gehouden ter eere van de
samenkomst der ridders van het Gulden Vlies en van het huwelijk van Karel den
Stoute met Margaretha van York. De desbetreffende passage luidt: ‘Betaelt meester
Anthuenis Goossins van weercke by hem ghedaen doen ter jncomste van onzen
gheduchten heere. Van sparren te slane an d'houde halle. Van vj houten van xxx
voeten daer toe ghelevert; x reversche sparren. Jtem, van de sparren vast te makene
vp de voyen van den scepenen huuse omme toortsen daer jnne te stellen; van v
reversche sparren’. De bewerker van het Glossaire plaatst achter Reversche sparren
een vraagteeken, blijkbaar omdat hij met deze benaming niet goed raad weet. Het
volgende teekent hij er bij aan: ‘Dans la Déclaration concernant la navigation sur le
nouveau canal de Plasschendale à Dunkerque, de 1657 (vol. Plac. 1646-59 aux
Arch. Bruges), nous trouvons cette mention: ‘Sparren, Revelaers’.
In dit verband is het m.i. slechts een kleine stap verder in de juiste richting voor
Reversche sparren te lezen: Revelsche sparren, dat zijn sparren van Revel (vgl.
Russ. Rewel') of Reval, gelegen aan de Finsche Golf, tegenwoordig de hoofdstad
1)
van Estland en thans in het Estisch Tallinn geheeten.
Want dit is ook de beteekenis van het voor den bewerker

1)

Verklaard uit Taanilinn d.i. Denenstad wegens de verovering van een oorspronkelijk Estische
sterkte in 1219 door Waldemar II van Denemarken. Een andere oude, in Russische kronieken
voorkomende benaming der stad is Kolyvan naar den Estischen held of halfgod Kalev, die
onder den slotberg in Reval begraven moet liggen.
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de

(Gailliard) blijkbaar eveneens raadselachtige Revelaers. In de XVII eeuw waren
deze revelaers of balken van Reval d.w.z. balken uit Reval ingevoerd of balken te
Reval naar hier verscheept, ten onzent zeer bekend. Men zie b.v. Van Bleyswijck,
Beschryvinge der stadt Delft II, blz. 635, waar men leest: ‘Het derde Magazijn is
buyten de Schiedamse of Ketel-poort, ... het welck aldaer by den Raedt is doen
timmeren in den jare 1611. schuyrs-gewijs, om allerhande rouw goet in te leggen,
als alle soorten van Hout-werck, Balcken van allerley groote, Sparrebalcken,
1)
Revelaers, Juffers, Capravens, Ribben, Swalpen’ . Ook worden revelaers (naast
kloosterbalken) genoemd in het bestek van een gebouw te Cadzand in
2)
Zeeuwsch-Vlaanderen van omstreeks 1660 .
Ten slotte zij hier in dit verband nog gewezen op het in een der voetnoten
aangehaalde, door De Vreese verklaarde woord Revelduitsch d.i. eigenlijk: Duitsch,
gesproken door de inwoners der stad Reval, en bij uitbreiding: Duitsch zooals men
het in de Oostzeelanden of Baltische landen kan hooren, dus: dialectisch, niet
de

comme il faut, een eveneens ten onzent in de XVII eeuw niet onbekende term,
dien men met revelen en revelkallen d.i. raaskallen, zotteklap uitslaan, in verband
bracht, zooals ook revelaar niet alleen: een Revalsche balk, maar ook: een oude,
de

zotteklap uitslaande suffer beteekende, of, zooals de XVIII -eeuwsche
woordenboeken van Halma en Marin het woord in het Fransch vertalen: un radoteur.
Leiden
R. VAN DER MEULEN

1)
2)

Deze plaats wordt vermeld in de voordracht van W. de Vreese op het Eerste Vlaamsch Taalen Geschiedkundig Congres, getiteld Revelduitsch (blz. 10).
Volgens een mededeeling per brief van Dr. J. de Hullu te Cadzand.
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Potgieters bewerkingen naar het Zweeds
In het voorjaar van 1831 trok de jonge Potgieter naar Zweden met de opdracht een
erfenis voor de familie Trip te regelen. Hij moest daarvoor geruime tijd, van het
voorjaar 1831 tot het najaar 1832, in Zweden doorbrengen en dat verblijf in het
Noorden is voor zijn ontwikkeling, voor de verruiming van zijn geestelijke horizon
buitengewoon belangrijk geworden.
Een van de kenmerken van de Nederlandse jeugd van 1820-1830 was, naar
1)
Potgieters eigen woorden, een meer algemene studie van de talen der naburen ,
daardoor moest van zelf ook de belangstelling voor de litteratuur in die talen
geschreven, toenemen. Toen Potgieter dus naar Zweden reisde heeft hij zeker
plannen gehad de letterkunde van het land, dat hij zou bezoeken, te bestuderen.
Tijdens zijn verblijf in Antwerpen was hij door Willems al in aanraking gekomen
2)
3)
met Engelse en Franse romantiek , in zijn eerste gedichten is hij al de romanticus ,
zijn belangstelling voor de letterkunde en de historie is gewekt. De romantische
litteratuur vond een weerklank in zijn eigen, melancholieke gemoedsstemming. Hij
4)
gevoelde zich eenzaam, een ongelukkige liefde had hem diep getroffen .
Hij kwam in Zweden in aanraking met vele mensen, in aristokratische, intellectuele
kringen werd hij opgenomen, hij was vol belangstelling voor het geestelijk leven om
hem heen, vooral in Gotenburg, maar hoewel feest na feest hem afleiding bezorgden,
5)
bleef hij vaak weemoedig gestemd . Hij had in het begin moeite zich in Zweden
6)
thuis te gevoelen. Dat blijkt uit de brieven in die periode geschreven , toen hij ‘in
de

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

Verwey, Het Leven van Potgieter 102.
Verwey 66.
Verwey 99
K.H. de Raaf, Uit Potgieters Jongelingsjaren. De Nieuwe Gids 1910, I, 584.
id. 579.
J.H. Groenewegen, Everh. Joh. Potgieter 66.
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Zweedsche conversatie die vlotheid mis(te), welke alleen het gesprek aangenaam
maakt’.
Een jonge dichter, die een tijd lang in een vreemd land verblijf houdt, zal daar het
eerst zijn tijdgenoten lezen en die beter begrijpen, zich meer een met hen gevoelen
dan met schrijvers uit een vroegere periode.
De tijd dat Potgieter in Zweden vertoefde, was voor de Zweedse litteratuur een
periode van bloei, er leefden verschillende auteurs, die tot de belangrijkste uit de
Zweedse letterkunde behoren. We kunnen het met enige restrictie nog altijd eens
1)
zijn met Potgieter, wanneer hij zegt , dat de Zweedse litteratuur begint bij de
Gustavianer, de academische schrijvers uit de tijd der verlichting. Wat daar voor
valt heeft over het algemeen meer historische dan litteraire waarde. De Gustavianer
hebben een tijd de toon aangegeven in het Zweedse geestelijke leven. In het begin
van de 19e eeuw ontstond er onder de jongeren een heftig verzet tegen deze
verstarrende academici. Het zijn de vurige romantici, die een felle aanval op hen
doen in hun tijdschrift Fosforos; ze willen de Zweedse letterkunde een nieuwe richting
geven, en kiezen als hun voorbeeld hun Duitse tijdgenoten en de klassiek Griekse
litteratuur. De Fosforisten zijn vervuld van de Duitse natuurphilosophie, ze uiten zich
in vurige bewoordingen, houden van sterke tegenstellingen, worden daardoor
sentimenteel en spreken met pathos. Hun belangrijkste aanvoerder is Atterbom.
De historische richting in de romantiek is meer vertegenwoordigd door de mannen
van het Gotische verbond, Götiska Förbundet. Zij zijn vervuld van een vurige
vaderlandsliefde, ze willen de letterkunde in betere banen leiden, o.a. door de
vrijheidsgeest der voorvaderen te doen herleven. Ze zoeken een morele steun in
het verleden, willen de volkskracht versterken door te wijzen op het heerlijke,
natuurlijk sterk geïdealiseerde leven der voorouders. Uit onvoldaanheid over hun

1)

E.J. Potgieter, Verzamelde Werken III, 65.
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eigen tijd verlangen de leden van dit gezelschap terug naar een gedroomd verleden,
een skandinavische oudheid, waarin ze menen een volk te vinden zoals ze dat
wensen, vol heldenmoed, vaderlandsliefde en vrijheidsgeest. Tot de oprichters van
Götiska Förbundet hoort Erik Gustav Geyer, de later bekende dichter-historicus. Uit
deze kring komt ook de hernieuwde belangstelling voor het oude volkslied.
In geheel West-Europa interesseerde men zich voor het volkslied, naar de mening
der romantici uit de onbestemde volksziel voortgekomen. In Zweden kon die
belangstelling wel zeer groot zijn: een schat van volksliederen was daar nog bewaard
gebleven en Geyer was een der eersten, die samen met Afzelius een uitgave van
een aantal dezer liederen bezorgde.
Ook Tegnér, de bekendste Zweedse dichter, werd lid van Götiska Förbundet, al
schreef hij niet geheel in de geest van de ‘Goten’. Hij is geen optimist als zij, wel
verdiept hij zich in de skandinavische oudheid, maar hem interesseert vooral de
levensopvatting, de wereldbeschouwing der oude Skandinaviërs; hij is niet steeds
vol bewondering voor hun speciale deugden, en zijn klassieke ontwikkeling houdt
hem ervan terug tot excessen over te gaan. Aan de andere kant bestrijdt hij het
Frans klassicisme, dat tot verstarring leidde.
Toen Potgieter in Zweden kwam was de strijd tussen academici en fosforisten
uitgestreden; Geyer en Tegnér waren de algemeen erkende grote schrijvers en het
is dus niet te verwonderen dat Potgieter zich het meest tot hen aangetrokken voelde.
Terwijl zijn bewondering voor Atterbom op den duur verminderde, blijft hij zich ook
later steeds in Geyer en Tegnér verdiepen. Een gevoel voor maat en harmonie
karakteriseert beider werk, daarbij zijn ze gedeeltelijk realisten. Hoezeer Potgieters
geaardheid, die overal een zekere harmonie zoekt, verschilt van die der felle
1)
romantici blijkt, wanneer men zijn verhalend gedicht Blända van 1837 , dat op een
Smålandse sage berust,

1)

Verz. Werken III, 244.
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vergelijkt met het gelijknamige gedicht van den in 1823 overleden Zweedsen dichter
1)
Stagnelius . Stagnelius is de ongeëquilibreerde romanticus, die de felste kleuren,
de hevigste accenten kiest om zijn gevoelens te uiten. Men kan niet met zekerheid
vaststellen of Potgieter zijn gedicht gekend heeft, maar wel is zeker, dat hij dezelfde
sagestof op geheel andere wijze bewerkte. Overgangen van gelukkige idylle tot
diepste ellende, bloederige gevechtsbeschrijvingen, gruwelijke wraakzucht, vormen
de karakteristiek van Stagnelius' werk, soms met spottende ironie vermengd.
Potgieters werk is rustiger, evenwichtiger.
Uit Potgieters papieren van 1831-1832 blijkt hoe hij zich door vertalingen in het
Zweeds oefende en in zijn dagboekaantekeningen van 1832 komen herhaaldelijk
Zweedse zinnen voor. Potgieters Zweeds is wel niet zo heel fraai, maar het is niet
zo dwaas als het citaat in De Nieuwe Gids, 1910, doet vermoeden, waar door
2)
verkeerd lezen van het handschrift de wonderlijkste fouten zijn afgedrukt .
Onmiddellijk na zijn terugkomst uit Zweden heeft Potgieter verschillende Zweedse
gedichten vertaald; hij wilde het Nederlandse publiek in de vreemde litteratuur
inwijden. Hij kreeg daartoe de gelegenheid, doordat hij enige gedichten kon
publiceren in de Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften,
uitgegeven door Westerman in 1836.
Een aantal belangrijke gedichten uit het Zweeds nam Potgieter op in zijn werk
3)
Het Noorden in Omtrekken en Tafereelen (1836-1840) . Naast deze verzamelingen
heeft hij ook later nog enige keren vertalingen naar het Zweeds het licht doen zien.
In Westermans Proeven zijn verzen opgenomen van Choraeus, Atterbom, Franzén
en Tegnér. De keuze der gedichten is vermoedelijk door Potgieters stemming
bepaald: een aantal van deze verzen spreken van eenzaamheid en teleurgestelde

1)
2)
3)

Erik Johan Stagnelius, Valda Skrifter, 58.
De Nieuwe Gids 1910, I, 771.
Verzamelde Werken III en IV.
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liefde. Van Choraeus, een der minder bekende dichters, die tot de klassicistische
aanhangers der verlichting behoorde en die al in 1806 overleden was, vertaalt
1)
Potgieter Klagt der Weduwe, die later vrijwel ongewijzigd in Poëzy I is opgenomen .
Het gedicht bestaat uit vier strofen van 7 regels, zo geschreven, dat regel 4 en 5
gelijk luiden. Verder zijn regel 1 en 6, en 2 en 7, of 3 en 6, gelijk of ongeveer gelijk
luidend. Potgieter vindt deze vorm blijkbaar te eentonig, hij brengt wat meer
afwisseling in de versregels. Hij vertaalt niet geheel woordelijk, maar omschrijft
meer.
Han, som vakar för oss alla,
Han, de faderlösas far,
Änglaskaran skall befalla
Att beskydda deras dar.
Att beskydda deras dar
Skall han änglarna befalla,
Han, de faderlösas far!
Hij, wiens wijsheid niet kan falen,
Die der weezen Vader is,
Zal Zijn eng'lenstoet doen dalen,
Dat hun voet het spoor niet miss';
Hun ten gids in duisternis,
Zullen de englen van Hem dalen,
Die der weezen Vader is.

De twee enigszins sentimentele gedichten van Atterbom, Saga van Astolf en Florio's
Klagt zijn niet in Poëzy, alleen in de Verzamelde Werken opgenomen en ook niet
omgewerkt. Het zijn liederen die in het sprookjesdrama Lycksalighetens Ö gezongen
2)
worden, de titels zijn van Potgieter. De Saga van Astolf is in volksliederenstijl
geschreven: het eerste en het laatste couplet heeft een refreinregel, die de geest
van het gedicht karakteriseert. Het geheel heeft de dialoogvorm, waarbij het antwoord
op een vraag een regel van die vraag nog eens herhaalt. Het gedicht bezingt de
liefde van Astolf en

1)
2)

Westerman 56. Mikael Choraei Valda Dikter, Helsingfors 1901, pg. 84.
Lycksalighetens Ö, Örebro 1854, pg. 209.
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Svanvit; uit het slot kan de lezer opmaken, dat Astolf zijn geliefde zal verlaten.
Het rhythme is bij Potgieter veranderd, daar hij Atterboms anapesten in dactylen
weergeeft. Hij stoort zich in deze tijd nog niet aan de later geuite eis, dat men bij
een vertaling het rhythme van een vers moet bewaren, opdat het karakter niet
1)
verandert . Terwille van het metrum brengt Potgieter kleine wijzigingen aan, hij
verkiest het onderschikkend zinsverband boven Atterboms nevenschikkend, dat
meer in overeenstemming met de stijl van het oude volkslied is. Soms vult hij een
regel met niets zeggende woorden aan of wil hij verduidelijken, waar 't volkslied
slechts herhaalt:
Så blif då en kyrka på Nordanhed
en kyrka så herrlig som stor,

d.w.z. ‘word dan een kerk op noorderheide, een kerk even heerlijk als groot’ is bij
Potgieter:
Word dan een kerk op de heide van 't Noorden,
Licht er den pelgrim en boeteling voor.

De sterkste verschillen komen in de beeldspraak voor. In Astolfs Saga ziet Svanvit
zich zelf en haar geliefde telkens in andere vormen, in andere gedaanten voorgesteld.
De vertaler vervangt soms het onmiddellijke beeld door een vergelijking. Då skulle
du vara den fagraste lind (dan zoudt ge de mooiste linde wezen) wordt: ‘Dan mogt
ik u bij een linde gelijken’. Wanneer Astolf de heldere beek is, zou Svanvit een
eendje willen wezen en van oever tot oever zwemmen. Maar dit is voor Potgieter
geen poëtisch beeld.
Och jag ville vara så liten en and,

verandert hij in:
Zou ik een prachtige zwaan willen wezen,

ofschoon hij een voorbijtrekkende jachtstoet dan op zwanen moet laten schieten.

1)

Verz. Werken XVII, 15 in een artikel over Fredrike Bremer.
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1)

Florio's Klagt getuigt van een dwepende, melancholieke natuurverering van den
eenzamen zanger, die zich als een verstotene gevoelt. Hier en daar overdrijft
Potgieter nog, als Florio klaagt:
Luid zal 'k u prijzen in d'arm van den dood,

waar het Zweeds heeft:
Vill och i döden jag prisa ditt namn,
(wil ook in de dood ik prijzen uw naam).

In de inleiding verontschuldigt de jonge Potgieter zich enigszins voor de vertaling
van deze gedichten, de Zweden beschuldigen Atterbom ervan, ‘tot de overdrevene
navolgers der nieuwe Duitschers te behoren’, in zijn jeugdige melancholie gevoelt
Potgieter zich tot hem aangetrokken. Later staat hij meer critisch tegenover Atterbom.
2)
Wanneer hij in 1862 in zijn studie over Tegnérs Frithiofs saga twee fragmenten uit
Atterboms bundel Blommorna aanhaalt, waarin het karakter van elke bloem op
symbolische wijze wordt verklaard, becritiseert hij Atterboms te geringe
taalbeheersing, en met opzet verandert hij hier en daar de tekst om duidelijker te
2)
zijn .
3)
Uit Linblomman , het vlasbloempje, kiest hij drie coupletten, die een geheel vormen
en het spinnende meisje voorstellen. Regels door Atterbom alleen om de klank
geschreven,
Surra, spinnrock, surra!
Snurra, rulle, snurra!

krijgen inhoud:
Snorrend gaat het raadjen,
Dunner wordt het draadjen.

De raad van Atterbom aan het meisje om naast het spinnen te spelen, want spoedig
komt er een einde aan dans en scherts,
Skynda dig att leka,
Snart är slut på dans och skämt,

1)
2)
2)
3)

Westerman 53. Lycksalighetens Ö, 195.
Verz. Werken XVIII, 343.
Verz. Werken XVIII, 343.
Atterbom, Samlade Dikter IV, 55.
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wordt bij den ernstigen Potgieter gewijzigd. Geen raad tot spelen, slechts tot werken,
want:
Over weinig jaren
Zijn en vlijt en vrijers zoek.
1)

Ook van Rosen kiest Potgieter maar enige strofen, waarvan hij het gezwollene
vereenvoudigt. In de roos symboliseert Atterbom zinnelijke schoonheid en genot.
De wang der jonkvrouw, die gekust wordt,
Rodnar lik jorden av vällustens vin
Vid brudkvälls musiken från surrande bin.

(bloost als de aarde van de wijn der wellust bij de bruiloftsmuziek der zoemende
bijen), Potgieter verandert dit in:
Die bloost als heel de aarde in de omarming van Mei
En 't bijengesuis wordt der bruiloft ten rei.

In Westermans Proeven neemt Potgieter van Franzén Laplandsch Liedjen en Het
arme Meisjen op. Franzén behoort tot Potgieters niet moderne tijdgenoten. Men
e

e

e

heeft hem een dichter genoemd, die in de 18 eeuw 19 eeuws, en in de 19 eeuw
e

2)

3)

18 eeuws was . Potgieter bewonderde in hem ‘naïviteit, gevoel en waarheid’ .
Later vindt hij Franzén bij alle sierlijkheid en gevoel gezocht, gemaakt en
sentimenteel. Alleen wanneer hij ‘het geluk van lust en liefde opvat, zooals zijn
leeftijd het meebrengt’ begrijpt Potgieter de opgang die hij maakte.
4)
Het Laplandsch Liedjen komt voor in de idylle Emili eller en Afton i Lappland .
De eerste coupletten citeert Potgieter in omgewerkte vorm in de studie over Tegnér,
en het gedicht is nog eens in zijn geheel, in gewijzigde vorm opgenomen in Poëzy,
88. Aan de verbeteringen kan men zien, dat het niet Potgieters wens is zich zo dicht
mogelijk aan de Zweedse

1)
2)
3)
4)

Verz. Werken XVIII, 341. Atterbom IV, 23.
Hjalmar Alving, Svensk Litteraturhistoria, 263.
Inleiding bij Westermans Proeven, niet gepagineerd.
Franzén, Samlade Dikter VI, 248.
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tekst te houden. Hij brengt in de strofen kleine veranderingen aan, waardoor het
vers meer vloeit, bewegelijker wordt, in overeenstemming met de inhoud. Soms is
de eerste uitgave een getrouwere vertaling van het Zweeds, soms de tweede. Als
de dichter zijn rendier aanspoort wil hij het lokken met het overvloedige mos, dat
onder de sneeuwhoop bij de tent van zijn meisje wacht. Zelf moet het dier de sneeuw
wegkrabben:
Vid min flickas tält
Får du krafsa se'n.
Ymnig mossa der
under drifvan är.

Potgieters eerste vertaling geeft het beeld niet geheel juist weer:
Bij mijn meisjens tent
Wacht u welig mos,
Onder winterdos.

Vandaar de verbetering in de studie over Tegnér:
Bij mijn meisjens tent
Schudt ge om 't weligst mos,
1)
Dra de jagtsneeuw los ,

wat nog weer gewijzigd wordt in Poëzy:
Bij mijn meisjes tent
Woelt ge 't weligst mos
2)
Fluks in 't sneeuwveld los .

In het zesde couplet daarentegen is de eerste vertaling,
Of ge in 't steenig dal,
U voor mij versteekt,

een getrouwere weergave van het Zweeds:
Du må gömma dig
Bakom däldens sten,

dan de latere
Of ge uit schalken aard
U voor mij verbergt.

1)
2)

XVIII, 282.
X, 24.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

78
Men kan hier Potgieters werkwijze uit opmaken: bij latere uitgaven verandert hij zijn
vertaling, met de Zweedse tekst in de hand, maar het is niet zijn bedoeling dat zijn
omwerking een zo nauwkeurig mogelijke weergave wordt.
Het arme Meisjen, de vertaling van het pretentieloze gedicht Den fattiga Flickan,
is ook opgenomen in de raamvertelling van Het Noorden, In de Noordsche
1)
Drinkzaal . Het eenvoudige vers moet daar de gemoederen weer tot rust brengen
na een woordentwist over het al of niet geoorloofde van voorspellingen in historische
romans. Het gedicht is strofe voor strofe in dezelfde vorm vertaald. Dat Potgieter
toen nog moeite met de versvorm had blijkt uit regels als:
En ach! geen vrijer vraagde mij,
Ik krijg wellicht er geen!

Het is begrijpelijk dat Potgieter juist dit gedicht vertaalde, de inhoud is de klacht van
het arme meisje, dat haar jeugd voorbij ziet gaan en meent dat ze eenzaam zal
blijven. Ze troost zich met de gedachte, dat haar later, zo ze al de vreugde der liefde
moet missen, geen teleurstelling zal treffen, ‘'t zwaarst en bitterst lijden - dat vrouwen
grieven kan’! Kortstondig is het geluk der andere meisjes, zij is, als ze zich op God
verlaat, gelukkiger dan de overigen. Tracht de teleurgestelde Potgieter zich niet op
dezelfde wijze met deze weinig overtuigende woorden te troosten?
2)
Axel, het gedicht van Tegnér dat in de ‘Proeven’ is opgenomen , behoort tot diens
zwakste werken, maar het had bij de verschijning in 1822 een buitengewoon succes,
3)
vooral door zijn sentimenteel karakter . De inhoud, een ongelukkige
liefdesgeschiedenis, is vrij mager. Potgieter heeft het gedicht vermoedelijk afgekeurd,
het in ieder geval nooit meer laten herdrukken.
In de aantekeningen staat dat de vertaler Tegnér ‘in het

1)
2)
3)

III, 202. Franzén I, 127.
Westerman, 1.
Schück, Sveriges Litteratur intill 1900 II, 92.
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hem eigen gewaad wil doen optreden’ en daarom hetzelfde aantal regels en dezelfde
maat gebruikt, al zijn daarom wel eens vreemde constructies nodig. Potgieter houdt
zich bij deze vertaling vrij getrouw aan de Zweedse tekst. Een enkele maal laat hij
historische bijzonderheden weg. Het woord runen is volgens de aantekeningen in
Nederland te bekend om er een uitlegging van te geven. De bautasten waarop ze
gegrift zijn, kent men echter niet. Vandaar de vertaling der regels
och ärren på hans panna sade
1)
vad runor på en bautasten

door
Terwijl zijn kruin het merk bewaarde
2)
Hoe 's vijands zwaard die had gekloofd .

Daar Potgieter hier het principe toepast, dat de vertaling hetzelfde aantal regels
moet bevatten als het origineel, voegt hij na een bekorting soms een vers van eigen
vinding in, dat vaak verklarend is.
Als Axel alleen overvallen wordt, slaat hij zijn eersten aanvaller neer, dan strijdt
hij met een eik als dekking tegen de overmacht:
Med ryggen stödd emot en ek
3)
den kämpe leker nu sin lek .

De Nederlandse vertaling is vollediger en geeft antwoord op de vraag, hoe de ruiter
een dergelijke positie in de strijd kan innemen:
Maar Axel rept zich fluks van 't paard,
4)
Een eik verschanst zijn rug, zijn zwaard .

Tegnér vergelijkt Maria, die den gewonden Axel verpleegt, met een roos die in de
bossen van Griekenland bloeit naast een gevallen beeld van Hercules.
Hon satt, liksom i Greklands lunder
(den sköna värld som nu går under)
en yppig ros som växer vild
5)
bredvid en fallen Herkulsbild .

1)
2)
3)
4)
5)

Esaias Tegnér, Samlade Skrifter, Nationalupplaga. Stockholm 1923. I, 69.
Westerman, 2.
Tegnér I, pg. 73.
Westerman, 8.
Tegnér I, 74.
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Potgieter laat de tweede regel weg en vertaalt dan aanvullend:
Zij scheen een roos in Hellas dreven,
Die naast een omgevallen beeld
Van Hercules - vol gloed en leven
1)
Zich heft en 't kille marmer streelt .

Zo zouden er nog verschillende voorbeelden te geven zijn.
Axel komt na vele gevaren te Stockholm ‘till Mälarns kungastad’
In Mälarns Koninklijke stad 2)
Een aanblik die hem 't al verzoette!

Stockholm heeft zoo een indruk op Potgieter gemaakt, dat hij er zelfs in dit gedicht
van moet getuigen en in de aantekeningen nog een fragment uit zijn Dagboek, in
3)
brieven aan een vertrouwden vriend, geeft .
Axel is nooit herdrukt, alleen enige regels uit het slot worden in de studie over
Tegnér geciteerd. Dit zeer vrij vertaalde fragment heeft Potgieter hier nog eens
4)
omgewerkt, zonder dat de Zweedse tekst daar invloed op had .

II
Toen Potgieter in 1836 zijn werk Het Noorden in Omtrekken en Tafereelen uitgaf,
was zijn bedoeling een beschrijving te geven van dat wat hem in het noorden, vooral
in Zweden, het meest getroffen had, geen volledige reisbeschrijving, maar een
uitwerking van aantekeningen en fragmenten, een hulde aan het land, waar een
nieuwe wereld voor hem was opengegaan. Van de twee skandinavische landen die
hij bezocht, maakte Zweden de diepste indruk op hem; het grootste gedeelte van
zijn boek is ook aan dit land gewijd. Meestal is hij geestdriftig gestemd over dat wat
hij in Zweden in werkelijkheid of in verbeelding beleefde; over Denemarken kan hij
nog wel eens gemelijke opmerkingen maken.

1)
2)
3)
4)

Westerman, 10.
Westerman, 26.
Westerman, 67.
XVIII, 149.
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In Het Noorden blijkt Potgieters behoefte om te idealiseren. Hij gevoelt zich in Zweden
thuis, geniet van de omgang met zijn nieuwe vrienden, bewondert het land en de
cultuur, vooral de litteratuur. Niets is er meer over van de gemelijke toon uit de
brieven, die hij gedurende de eerste weken van zijn verblijf schreef.
De compositie van Potgieters werk is typerend voor den romanticus:
reisbeschrijvingen, litteraire fragmenten, korte voorvallen wisselen elkaar in bonte
verscheidenheid af.
Om een goede karakteristiek van het Zweedse land en volk te geven vertelt hij
ons verschillende volksverhalen en vertaalt hij vele Zweedse gedichten. De verhalen
heeft hij vermoedelijk in de streken die hij bereisde, uit de mond van de bevolking
gehoord en hij heeft ze op eigen wijze weergegeven. Ze vormen evenals de
vertalingen der gedichten soms een organisch geheel met Potgieters eigen schetsen,
soms ook denkt men bij het lezen aan den autodidact, die graag met zijn nieuw
verworven kennis pronkt. Enkele stukken voegt hij ter wille van de inhoud in, hij
geeft dan zelf een kort inleidend woord om de gelegenheid te hebben een Zweeds
verhaal te vertellen. Het meest buiten het verband van Potgieters eigen verhaal is
1)
Het Kolenbrandersjongsken , een vertaling van Geyers den lilla Kolargossen.
1)
Wanneer hij in navolging van E.T.A. Hoffman De Mijn van Fahlu laat horen, vormt
dit gedicht van Geyer een inleiding, die maar in zeer verwijderd verband met het
volgende prozastuk staat: in beide wordt over bovennatuurlijke machten gesproken.
Het landschap dat hij bereist, wekt de gedachte aan een gedicht op; een klooster
2)
dat hij ziet, herinnert hem aan verzen van Tegnér . Soms is de inleiding ter wille
van het gedicht opgenomen. Het begin van c. XII, ‘phantasiën’, geeft den schrijver
3)
de gelegenheid De Jager en de Boschbruid van Geyer op te nemen. Bij een
volkslied verzint Potgieter een passend ver-

1)
1)
2)
3)

Verzamelde Werken IV, 252.
Verzamelde Werken IV, 252.
IV, 128.
IV, 109.
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haal en een postiljon treedt op om verschillende liederen te zingen.
Vertalingen van Tegnér dienen om de lezers van de schoonheid van het Zweedse
land te overtuigen. Potgieter gevoelt zich tot de Zweden aangetrokken en ontdekt
in hen eigenschappen, die hij ook in zijn eigen volk bewondert.
Ook de Zweden zijn dappere zeelieden, van ouds voor de zee geschapen, en om
dat te bewijzen vertaalt hij Geyers Viking, het geidealiseerde beeld van den
1)
zeevaarder .
Kenmerkend voor het platteland van Zweden is de positie van den predikant en
het leven op de pastorie, in alle opzichten het middelpunt van de streek en het
gastvrije oord voor den verdwaalden reiziger. Om dat aan te tonen vertaalt Potgieter
2)
een stemmingsvol stukje van een vrij onbekenden dichter Stjernstolpe . Zo vindt
3)
hij van zelf ook de gelegenheid Tegnérs Nachtmaalsviering in te voegen, en te
spreken over de zachtmoedige, weinig dogmatische geloofsbelijdenis, die hem
aantrok.
De raamvertelling In de Noordsche Drinkzaal omvat naast verhalen, waarvoor
Potgieter de stof aan Zweedse overleveringen ontleende, ook een aantal willekeurig
gekozen gedichten.
De soort gedichten, die Potgieter vooral opneemt, zijn de verhalende. Ze zijn
dikwijls in bewuste navolging, in de stijl van de oude volksliederen geschreven,
waarbij het verhaal niet in bijzonderheden verteld wordt, maar waarbij men vooral
het licht werpt op de bijzondere momenten. Ze vormen de romantische navolging
van wat men voor de echte volkskunst hield. Behalve deze verhalende gedichten
e

uit het begin van de 19 eeuw, vertaalde Potgieter ook een aantal oude volksliederen.
Het is niet te verwonderen dat de jonge Hollandse dichter zich juist tot deze
verhalende gedichten aangetrokken gevoelde. Een beschrijving van een land en
volk was voor Potgieter

1)
2)
3)

Verz. Werken III, 90.
III, 121.
III, 125.
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onbestaanbaar zonder een poging door te dringen in de geschiedenis van dat volk.
Vandaar dan ook dat hij herhaaldelijk fragmenten uit de Zweedse geschiedenis
invoegt, vooral anecdotische episoden uit het leven van Gustaaf Wasa, Eric XIV,
Karel IX, Karel XII, Gustaaf III, de bekendste Zweedse koningen, ten dele uit het
huis Wasa, dat naar Potgieters woorden, evenals het huis Medici, door rampen
1)
omhoog gekomen, op den duur zijn voorspoed leerde dragen .
Bij deze historische fragmenten verhaalt Potgieter zelf, hij volgt niet een bepaalden
Zweedsen schrijver; voor de gedichten vertaalt hij Zweedse originelen.
De jonge Potgieter is er zich van bewust, dat hij nog niet tot de hoogte van Tegnér
reikt. Een fragment, dat hij invoegt, begint soms met een lichte verontschuldiging
2)
voor de vertaling, als inleiding . Zijn liefde voor Zweden drijft hem er toe ook anderen
ervan te overtuigen, dat het land zijn eigen schoonheid heeft.
Dat Potgieter in Tegnérs werken thuis is bewijst de vertaling van enige regels uit
3)
een minder bekend gedicht Vid skånska Hovrättens Invigning . Hij neemt ze op uit
bewondering voor den dichter, die naar Potgieters oordeel ook van een
gelegenheidsgedicht een meesterwerk wist te maken, en een onbelangrijke
gebeurtenis wist te verheffen door er een grootse gedachte aan te verbinden. In
een toespraak tot den koning en de rechters bij de inwijding van het gerechtshof
herinnert Tegnér er beiden n.l. aan, dat God aller rechter is. In tegenstelling met
andere fragmenten vertaalt Potgieter deze tweemaal twee regels letterlijk.
Wat hij verder van Tegnér opneemt zijn enige fragmenten uit Frithiofs Saga en
Svea, en volledig Klosterruinerna en Fågelleken. Zijn wijze van vertalen is niet overal
gelijk; zowel in tekst als in metrum wijkt hij van het origineel af. Een bezoek aan het
Vadstener klooster biedt een welkome gelegen-

1)
2)
3)

Verz. Werken IV, 162.
III, 65.
IV, 223. Tegnér I, 540.
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1)

heid het gedicht Klosterruinerna in te voegen, met de typisch romantische motieven:
een eenzame bouwval van een klooster, waar slechts uilengekras weerklinkt laat
den voorbijganger dromen van vrede en genade. Maar er moet een tijd geweest
zijn, dat ook hier stil verdriet geleden werd. In dit klooster kwijnde misschien eens
een non uit smart om haar verloren minnaar door tering aangetast, weg. Nu leve
haar schim in vrede, ze is gewroken. De Heiligen zijn verdwenen, ‘nu gaat de ploeg
waar men haar eer bewees’. Dit is een romantisch werk dat sprak tot den jongen
dichter, die De jonge Priester had geschreven met het verwante motief van den tot
de ongehuwde staat gedwongen man. De eenzamen, die geen deel hebben aan
het liefdeleven, zijn degenen aan wie Potgieter zich verwant gevoelde, en daarom
2)
vertaalt hij Tegnérs Klosterruinerna . Potgieter gebruikt dezelfde vierregelige
strofenvorm van het origineel, vertaalt zin voor zin, zij het ook niet letterlijk. Eenmaal
treedt hij verduidelijkend tussen beiden:
Vem svarar? Ack blott livet klaga vet
ock smärtans tecken i sitt våld det äger.
I graven torkar ögat ut, som grät,
och intet öra hör vad döden säger.

Potgieters vertaling luidt:
Gij antwoordt niet. Alleen het leven klaagt,
Het leven slechts heeft tolken voor zijn nooden;
Geen oor verneemt de klagten van de dooden.

Tussen de tweede en derde regel van het Zweedse vers gevoelt hij een hiaat,
daarom verandert hij de derde regel in: vergeefs het graf de waarheid afgevraagd.
Tegenover een vriend, die naar het zonnige zuiden reist, wil Potgieter Zweden
3)
verdedigen. Hij kiest daarvoor een fragment uit Svea , dat Tegnér in 1811 voor een
prijsvraag schreef, en dat door de Zweedse academie bekroond werd. In

1)
2)
3)

IV, 128. Tegnér I, 540.
Vergelijk Den fattiga Flickan pg. 78.
III, 65. Tegnér I, 368.
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dit gedicht richt hij zich tot de Zweedse bevolking om hen wakker te schudden en
hen op te wekken tot een betere toekomst. Het is tegelijk een sermoen en een
aansporing, liever wil Tegnér de ondergang dan een slavenleven. Hij karakteriseert
Zweden o.a. als het noordelijke land in tegenstelling met de weelderige natuur van
Italië. Potgieter vertaalt soms nog wat onbeholpen:
(naturen) gav för skilda zoner
åt sederna sin färg, åt språken sina toner.
En 't Oost verschilt van 't west niet meer in taal dan zeden.

Juist het verschil tussen noord en zuid moet in het verband uitkomen, niet tussen
oost en west. Wel treft Potgieter de stemming van Tegnérs gedicht. Zijn kleuren zijn
alleen hier en daar wat sterker.
Utöver forsens svall förvägna klippan hänger

wordt in de vertaling:
Vermetel buigt die klip zich ginder, waar zij 't klotsen
Des watervals verneemt, die dondert aan haar voet
En zich naar 't blaauwe meir met aadlaars snelheid spoedt!

Het in Tegnérs tijd meest bewonderde gedicht was Frithiofs Saga. De romantische
verheerlijking en idealisering van het verleden moesten ook Potgieters bewondering
wekken. Hij vertaalt er enige zeer bekende fragmenten van. Wanneer hij in
Kopenhagen den jongen Abraham ontmoet, die een vurige, maar hopeloze liefde
gevoelt voor de mooie Rachel ‘de speelnoote zijner jeugd’ vraagt een jong meisje
Abraham naar de oorzaak van zijn smart. Hij antwoordt haar niet, maar zendt haar
de volgende dag een exemplaar van Frithiofs Saga met een zwart lint, gelegd bij
1)
de regels, door Potgieter vertaald . De verzen waarin Frithiof Ingeborg herdenkt,
waarin hij smartelijk getuigt, hoe zij nooit uit zijn gedachten is, hoe hij al zijn daden
voor haar volbracht, zijn ook de tolk van Abrahams

1)

III, 35. Tegnér I, 177.
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alles beheersende liefde. Maar Frithiofs beeldspraak zou in zijn mond niet passen:
Wij wiessen beide, gelijk aan één wortel,
Twee ranke stammen, te zaam, voor elkaar!

geldt ook voor Abraham, maar
Slår Tor den ena med himlaflamman,
den andra vissnar,

moet Potgieter veranderen; er blijkt, naar zijn eigen oordeel, ‘meer van den
Noordschen dweper, dan van den vurigen Oosterling in die regelen’.
Hij uit daarom dezelfde gedachten in andere wooṛden en voegt nog in:
Vrij kiest de duif in het woud zich een tortel.

De natuur van Värmland wekt Potgieters verlangen naar ‘een vers uit den ouden
tijd’ en vormt een welkome aanleiding voor de vertaling van Frithiofs afscheid van
Ingeborg, het beroemdste deel van het verhaal. Wel behoudt Potgieter de
1)
dialoogvorm en het metrum, maar letterlijk vertalen doet hij hier evenmin . Over het
algemeen vertelt hij zin voor zin in zijn eigen taal na, soms verandert hij iets of
verduidelijkt hij wat. Zo gebruikt hij inplaats van schip graag het woord draak,
vermoedelijk om het geheel meer stemming te geven en meer te doen gelijken op
wat hij in de inleiding noemt: de sagentijd van het noorden. Om dezelfde reden voegt
hij meer godennamen in, o.a. wanneer Ingeborg de reinheid van haar liefde verdedigt:
Thor wraakte 't niet, al zag hij 't van zijn wagen,
En Nanna's held zou 't wraken waar ik bad?

Tegnér noemt hier geen goden.
Ook de versbouw is op verschillende plaatsen een beweegreden om namen in
te voegen of weg te laten. Vegtamskvida, het oude Eddalied, was in de tijd van de
romantiek in het noorden

1)

Verz. Werken IV, 69. Tegnér I, 138.
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een bekend gedicht, maar niet in Nederland. Potgieter laat in de tekst de naam weg
en zegt alleen in een noot: toespeling op het slot van Vegtamskvida.
Potgieters toelichting bij Frithiofs afscheid is zeer beknopt, en daarom moet de
vertaler af en toe enige regels ter verklaring invoegen.
De beeldspraak is in de vertaling niet steeds goed weergegeven. Ingeborg
vergelijkt de vrouw bij een waterlelie; zolang ze vastgeworteld is in de bodem, is ze
mooi, zelf een ster op de blauwe diepten, ontleent ze aan haar zusters, de bleke
sterren aan het firmament, haar kleuren. Wee als ze zich losrukt:
då driver hon,
ett vissnat blad, omkring den öde böljan
(dan drijft ze, een verwelkt blad op de verlaten golven).

De vertaling is storend:
Maar zoo zij zelf haar wort'len los durft rijten
En 't zeeruim kiest, verdient zij smaad en spot.

't Zeeruim kiezen doet te veel aan het ruime sop kiezen denken. Ingeborgs liefde
voor Frithiof reikt zo lang terug als haar herinnering gaat. Ze noemt haar liefde een
kind, in hetzelfde jaar als zij zelf geboren. Als het vruchtvlees rond de pit, zo is ook
zij gegroeid, en, de vergelijking voortzettend noemt ze haar wezen de schil, de liefde
1)
de kern .
Jag älskar Frithiof. Ack, så långt tillbaka
som jag kan minnas, har jag älskat honom;
den känslan är ett årsbarn med mig själf,
jag vet ej när hon börjat, kan ej ens
den tanken fatta att hon varit borta.
Som frukten sätter sig omkring sin kärna
och växer ut och rundar omkring henne
i sommarsolens sken sitt klot av guld:
så har jag även vuxit ut och mognat
omkring den kärnan, och mitt väsen är
det yttre skalet endast av min kärlek.

Potgieter neemt de vergelijking slechts gedeeltelijk over.

1)

Verz. Werken IV, 71. Tegnér I, 138.
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Hij vertaalt regel 1 en 2, dan op zeer vrije wijze 6-11. Daarna eerst komt een meer
nuchtere weergave van de vergelijking uit 3-4:
'k Heb Frithiof lief van d'opgang mijner dagen
Zoo lang mij heugt heb ik hem lief gehad:
Gelijk het ooft zich om de bloesemsteenen
Zet, wast en rondt in milden zonnegloed,
Zoo wies ook ik, mijn zomer is verschenen,
't Is nog de kern, de liefde die mij voedt,
En welk een lot aan Frithiof zij beschoren,
Hem blijft mijn hart tot in den dood verknocht!

Nog in 1845 houdt Potgieter zich met de Frithiofssaga bezig. Twee zangen Frithiof
en Björn, en Frithiof's Verzoeking verschenen toen in Nederlandse vertaling van
zijn hand. De mogelijkheid bestaat, dat ze al van vroeger tijd dateren; dat Potgieter
zijn verzen soms jaren liet liggen zonder ze te publiceren blijkt o.a. uit het gedicht
Hilda, in 1832 geschreven, en eerst in 1840 in Tesselschade uitgegeven. Tot een
vertaling van de gehele Frithiofssaga is Potgieter niet gekomen, hoe zeer hij die
ook bewonderde.
In beide zangen houdt hij zich dicht aan de oorspronkelijke tekst, strofevorm en
metrum neemt hij over. Mythologische namen, bij de noordelijke lezers bekend,
maar die voor een Nederlands publiek een commentaar zouden behoeven, laat hij
weg, of omschrijft hij, b.v. Nastrand, het dodenrijk, vervangt hij door ‘donk're krocht
waarheen de zwarte vogel vliegt’.
Vandaar dat hij de regels
stupar du, stridsbror, jag hämnar dig väl,
1)
ristar väl blodörn på Frithiofs bane ,

d.w.z. valt ge, strijdmakker, ik wreek u, grif den bloedarend in Frithiofs doder,
weergeeft met:
Bloed drink de plek, die uw leven zag tanen,

omdat daar anders een uitlegging bij had moeten staan, hoe soms vikingen een
vijand doodden door ribben van de rugge-

1)

Verz. Werken XII, 244. Tegnér I, 201.
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graat los te maken en als een paar vleugels naar buiten te draaien.
Een enkele maal is Potgieters toon anders dan die van Tegnér, wanneer Björn,
1)
de viking, tot Frithiof zegt: ‘zie zoo zuur niet’ , wat het Zweeds niet heeft, of wanneer
hij voor ‘jorden, tyvärr, är av kvinnor full’, zegt: is dan de wereld van wijven niet
2)
vol? .
Van Tegnérs Nattvardsbarnen vertaalt Potgieter in Het Noorden grote fragmenten.
Een inleiding vormt een bezoek aan de kerk van Onsala en de vraag, waar de
predikantsvrouw uit de pastorie die hij bezoekt toeft, wordt een welkome aanleiding
enige regels van Stjernstolpe in te voegen, die een voorspel vormen voor Tegnér's
gedicht. Stjernstolpe behoort tot de minder bekende dichters uit het begin van de
vorige eeuw. Hij heeft maar weinig geschreven, daartoe hoort de idyllische
Morgonhälsning till en nygift Fru i en Slägtinges namn. Potgieter kiest een fragment,
dat het beste in zijn verhaal past om de predikantsvrouw te karakteriseren, hij volgt
het metrum, vertaalt vrij getrouw, maar niet letterlijk en treft volkomen de toon van
3)
het origineel .
Wanneer Potgieter de beschrijving voortzet met een gedeeltelijke vertaling van
4)
Tegnérs Nattvardsbarnen , heeft hij de gelegenheid op poëtische wijze over het in
Zweden heersende geloof te spreken, zijn lezers dus in te lichten over een
onderwerp, waar ze belang in moesten stellen. Tegenover dit gedicht staat Potgieter
critischer dan tegenover Tegnérs andere werken. Wel maakt hij enige malen quasi
bescheiden verontschuldigingen over zijn vertaling, maar toch last hij ook over de
inhoud in de tussengevoegde prozastukken opmerkingen in, die laten zien dat hij,
bij alle bewondering voor Tegnér, het gedicht te lang vindt, en hij geeft slechts
fragmenten weer. De korte tussengevoegde opmerkingen dienen ook om de
aandacht van den lezer gespannen te houden, als de korte vragen die een monoloog
in een treurspel onderbreken.

1)
2)
3)
4)

Verz. Werken XII, 242. Tegnér I, 200.
id. XII, 243. Tegnér I, 200.
Verz. Werken III, 121.
Tegnér I, 54. Verz. Werken III, 125
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In dit gedicht vertelt Tegnér hoe een oude predikant, gedachtig aan zijn naderende
dood, in strijd met het gebruik, zijn aannemelingen onmiddellijk na de bevestiging
aan het Avondmaal laat deelnemen, in plaats van tot de volgende Zondag te wachten.
Wat Potgieter in deze idylle het meest bewondert is de zachtmoedige
geloofsbelijdenis; hij vertaalt voornamelijk de denkbeelden over gebed en onschuld
en de dood, die vrede en verlossing brengt. Uit zijn opmerkingen blijkt wel, dat ook
hij deze belijdenis wil aanvaarden. Hij wenst geen strenge dogma's, geen starre
formaliteiten; de predikant handelt tegen de gewone kerkelijke gebruiken, maar in
overeenstemming met de leer van verzoening, die zich uit in het gebed in tijden van
nood en vooral in het gebed uit dankbaarheid. Op een enkel punt vervagen Tegnérs
denkbeelden in Potgieters vertaling, vooral wat de betekenis van het Avondmaal
betreft. Tegnér zegt nadrukkelijk
Icke i bröd och ej heller i vin, i det renade hjärtat
1)
ligger förlåtelse gömd .

In Potgieters vertaling valt niet zo sterk de nadruk op het feit, dat juist niet brood en
wijn de vergiffenis inhouden, maar het innerlijke berouw:
Brood en wijn verkondt vergeving aan 't gezuiverde gemoed,
2)
't Is 't geloof dat d'aardsche vruchten hemelsch voedsel worden doet .

Volgens Potgieter is de predikant moreel verplicht nu de jonge mensen aan het
Avondmaal deel te laten nemen:
Heden nog mijn pligt vervuld,
3)
Zoo geen morgen voor mij aanbrak drukte mij voor God de schuld!

Tegnér laat den predikant de volle verantwoordelijkheid op zich nemen voor God,
wanneer in het volbrengen van zijn taak schuld mocht zijn:

1)
2)
3)

Tegnér I, 64.
Verz. Werken III, 130.
id. 129.
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Vad jag begynt fullbordar jag nu: för vad felat är däri,
1)
svarar jag gamle för Gud och för högvördige fadren .

Potgieter brengt Tegnérs hexameters in trochaeën over, en met de hexameters laat
hij ook de homerische vergelijking weg, die de graecist Tegnér bij voorkeur gebruikt
e

in tegenstelling met Nederlandse vertalers uit het begin der 19 eeuw, evenals de
hierbij behorende samenvatting. Wanneer Tegnér b.v. den ouden predikant bij een
2)
Gods profeet vergelijkt wiens scherpe blikken de harten doorschouwt, vertaalt
Potgieter de vergelijking enigszins vrij, maar de samenvattende regel
Alltså förvandlad med ens, han stodd där och talte och sporde, (Zo opeens
veranderd stond hij daar en sprak en vroeg) laat hij weg.
Waar Tegnér het onmiddellijke beeld ziet in plaats van de werkelijkheid,
3)
Men till vänster om dem, där stod de darrande liljor , spreekt Potgieter in een
vergelijking:
En ter linker zij de dochtren, die - - Witte leliebloemen schenen, die een westenwind bewoog.

Toespelingen op louter Zweedse toestanden, namen, die voor Zweden sprekend
waren, als van Wallin, den psalmdichter, maar die voor Nederlanders een uitlegging
4)
zouden behoeven, worden in de vertaling overgeslagen .
1)
2)
3)
4)

Tegnér I, 62.
Verz. Werken III, 127. Tegnér I, 57.
Verz. Werken III, 126. Tegnér I, 56.
Potgieters vertaling is weer gebruikt door Ten Kate, die in 1862 een flauwe weerspiegeling
van Tegnérs idylle gaf. Het is meer nababbelen dan vertalen. Wel gebruikte hij in tegenstelling
met Potgieter de dactyle, al voegt hij ze niet tot hexameters samen, maar de geest van het
gedicht verandert en het idyllische van Tegnér wordt gezeur. Verkleinwoorden moeten het
geheel meer dierbaar maken, b.v. bij het opstellen van de aannemelingen

de sediga tärnor,
händerna knutna till bön och ögonen fästa på golvet
(de zedige meisjes, de handen tot gebed gevouwen en de ogen
naar de grond gericht).
wordt Fluks nu de handtjens gevouwen tesamen,
De oogjens ter aarde, (Tegnér I, 56. Ten Kate, Dichtwerken VI, 256). Vergelijkt men de beide
Nederlandse vertalingen met het origineel, dan blijkt dat Ten Kate naast het Zweeds ook
gebruik maakt van Potgieters tekst:

de eviga läror
flöto som källornas våg så klart från oskyldiga läppar.
(de eeuwige leer vloeide zo rein van de onschuldige lippen als de
stroom uit de bron).
Potgieter vertaalt:

Dra bemoedigd vloot God's wijsheid uit der kleenen reinen mond
Als der beeken helder golven over witten kiezelgrond.
en Ten Kate:

Toen vloot hun rede onbeteugeld daarhenen,
Vlug als de beek, die door 't kiezelbed spoedt.
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Dat Potgieter van een zwaarder toon houdt dan Tegnér blijkt uit het gedicht Het
1)
Vogelspel, een vertaling van Tegnérs Fågelleken , dat zonder speciale aanleiding,
slechts als een aanvullende episode in de raamvertelling In de Noordsche Drinkzaal
is ingevoegd. Het gedicht beschrijft op poëtische wijze de strijd van twee vogeltjes
om een wijfje, tot de jager den zingenden minnaar doodt. De strijdt om het
vogelvrouwtje is even hevig als het gevecht van Grieken en Trojanen om Helena.
Het Zweedse gedicht is in een onregelmatige strofevorm geschreven met ongelijke,
soms lange, soms korte regels. Ook in de Nederlandse vertaling wisselen korte en
lange regels elkaar af, maar niet op dezelfde wijze. De vertaling is minder speels
dan het origineel. Bij Potgieter vindt men vaak een verzwaring, een breder maken
van de tekst. Potgieter heeft geen bezwaren tegen een realistische voorstelling,
maar als jong dichter staat hij nog niet volkomen onbevangen tegenover het
quasi-preutse publiek. Vandaar dat na het reciteren van het Vogelspel een der leden
van het gezelschap een verontschuldiging uitspreekt voor dit landelijke liefdesgedicht.
Om deze reden wijkt de vertaling hier en daar af van het origineel.
de nattliga blossen
blicka på jorden, som kärleksvarm
slumrar vid vårens barm

(de nachtfakkels blikken neer op de aarde, die warm van liefde

1)

Tegnér, 156, Ten Kate VI, 256. Potgieter III, 126.
Verz. Werken III, 183. Tegnér I, 488.
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sluimert aan de boezem van de lente) luidt in de vertaling:
D'uchtend verjaag er
De schemering niet eer,
1)
Voor gij er wegschoolt met tasch en geweer .

Het vogeltje waarom als een andere Helena twee helden strijden, kijkt de vechtenden
maar eens even aan; ze bekommert zich weinig om de strijd, de afloop is voor haar
in ieder geval gunstig, ze krijgt zeker een man:
Helena sitter ej på muren,
sitter i furen,
ser kämparna an,
hur det går, får hon en man.

In de Nederlandse vertaling is Helena wat preutser aangelegd, ze kan de aanblik
van de strijd niet altijd verdragen:
uit de spar ziet ze neer,
Op het vreeslijk gevecht tusschen echtvriend en minnaar,
En wendt er de blikken soms van,
2)
Helena krijgt, hoe het eind zij, een man .

Van Geyers gedichten neemt Potgieter de allerbekendste op: een fragment uit het
3)
gedicht over den Zweedsen heldenkoning Karel XII is zin voor zin gevolgd . Den
Noordschen Achilles noemt Potgieter hem en stemt dus in met het oordeel van
Geyer, voor wien Karel XII een ridder zonder vrees of blaam is, een jonge dappere
held, gloeiend van geestdrift voor al wat edel en groot is. Geyers voorstelling van
den jongen koning is toonaangevend geweest voor de op hem volgende geslachten,
zijn persoonlijkheid, op deze wijze voorgesteld, moest tot de verbeelding van de
romantici en van alle jonge mensen spreken. Geen koning wordt in Zweden zo
vereerd als Karel XII, bij geen treft den vreemdeling deze romantische bewondering
zo, als berustend op fantastische gegevens. Karel XII heeft immers voor goed een
einde gemaakt aan Zwedens grootheid. Ook de jonge Potgieter gevoelt deze
bewondering,

1)
2)
3)

Verz. Werken III, 183. Tegnér I, 488.
id. III, 185. id. I, 490.
id. IV, 10. Geyers Samlade Skrifter III, 213.
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maar zijn werkelijkheidszin komt op tegen die ongegronde heldenverering. Hij laat
ons de sluizen zien, door Karel begonnen, om de zeldzaamheid, dat deze koning
ook een werk beval te ondernemen, waaraan minder roem dan nut verbonden was.
De critisch aangelegde Zweed, waarmee Potgieter de tocht maakte, noemt den
heldenkoning een dolleman, en zijn tegenstander weet hem alleen te verdedigen
1)
door de uitspraak van zijn lievelingsdichter, d.i. Geyer . In het algemeen uit Potgieter
zich in sterker termen dan Geyer. Dat blijkt al dadelijk uit de titel van het gedicht
Vikingen, met De stervende Viking vertaald.
In Vikingen geeft Geyer het ideale beeld van de skandinavische oudheid, den
jongen vrijheidsheld, verlangend naar daden en vervuld van een onbestemd
heimwee, dat niet alleen klinkt in alle gedichten van de skandinavische romantiek,
maar ook in een groot deel van de moderne Zweedse poëzie. Het is wel tekenend
voor Potgieter, dat hij dit gedicht vertaalde en niet het even bekende Odalbonden,
dat meer beschouwend is en waarin de hoofdpersoon niet zo man van de daad is.
De daad geldt den viking meer dan het leven: laten zijn jaren weinig in aantal zijn,
ze zijn rijk aan daden, de onrust drijft hem, droom en daad worden een.
Potgieter vertaalt niet woordelijk, maar omschrijft dichtend voor den lezer, minder
bekend met de vikingentijd dan Geyers publiek. Hij zoekt daarom, evenals in de
fragmenten uit de Frithiofssaga, naar vaste emblemen, die de sfeer van de
vikingentijd suggereren. Vandaar de vertaling drake voor skepp. Het gebruik van
een godennaam moet atmosfeer scheppen, dus
Och med makt in i seglen lopp
vinden

wordt
2)

De wind blies in 't zeil, het was Frey die mij riep .

1)
2)

Verz. Werken IV, 10. Geyers Samlade Skrifter III, 180.
id III, 91. Geyer III, 181.
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Meer dan eens wil Potgieter de woorden van Geyer verduidelijken door een beeld
uit te werken, meer te detailleren en opzettelijk aan te vullen. Het verlangen van
den jongen geitenhoeder naar het onbestemde wordt in de vertaling verklaard
doordat hij, die zich alleen op de wijde zee thuis gevoelt, diep in het bos moet leven.
Vandaar ‘de hut van mijn moeder, verscholen in het woud’ voor ‘vid femtons ålder
var stugan mig trång (op vijftienjarige leeftijd was de hut mij te eng)’ en in de derde
strofe, ‘'k wist nu wat in 't bosch mij ontbrak’, voor ‘då visste jag hvad mig tröt (toen
wist ik wat mij deerde)’.
Door deze kleine aanvullingen gaat veel van de oorspronkelijke kracht van het
gedicht verloren; de vertaling is vlakker dan het origineel. Als jongen loopt de viking
weg van zijn moeder en de geiten, een zeevaarder neemt hem op zijn schip, maar
in de vertaling moet hij eerst om een plaats vragen. De viking heeft eens een rijk
bezeten, maar zijn verlangen naar de zee werd hem te machtig. Hij, de koning,
voelde zich als een gevangene:
Till mur vill man ha mig kring bondens bo
och till lås for tiggarens säck.

(men wil dat ik dien als muur voor de boerenhoeve en als slot voor de bedelaarszak).
In de Nederlandse vertaling gaat de sterke beeldspraak verloren:
En pas was de twist mijner boeren gesust,
Of 'k had 't met de beedlaars te kwaad,

evenals in de regels
Dan vloog in den storm, die het wolkenheir joeg,
Mijn Norna bij wijle om mij heen,

voor
Då hörde jag Nornorna virka sin väf
i den storm genom rymden sköt.

Deze regels wekken bovendien de verkeerde voorstelling alsof iedere krijger door
een eigen Norne beschermd wordt.
Potgieter gebruikt dezelfde zevenregelige strofevorm met het
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bewegelijke rhythme, waarmee Geyer den viking wilde karakteriseren. Het steeds
weerkerend refrein in de kortste laatste regel, een herinnering aan het oud-Zweedse
volkslied, wisselt bij Potgieter voortdurend, waardoor een van de eigenaardigheden
verloren gaat. De laatste regels, niet door den viking maar door den dichter
gesproken, ontbreken bij Potgieter; het verhaal in de directe rede is hem voldoende.
1)
Enige strofen uit dit gedicht citeert hij later onveranderd in de studie over Tegnér .
2)
Het Kolenbranders Jongsken , een vertaling van Geyers Den Lilla Kolargossen,
is het verhaal van het jongetje dat zijn vader, den kolenbrander, in het bos eten gaat
brengen. Bij de vallende duisternis is hij in het bos bang voor de naderende trollen
en hij tracht zich zelf moed in te spreken. Buiten adem komt hij ten slotte bij zijn
vader, die hem troost: wie het Onze Vader kan bidden behoeft niets en niemand te
vrezen. Dit vaste geloof geeft het gedicht, ondanks alle gelijkenis een ander karakter
dan Erlkönig, waardoor de dichter beïnvloed is. De eenvoudige taal, het gebruik
van een refrein en de simpele zinsbouw ontleent Geyer aan het volkslied. Potgieter
verbreedt hier weer en vult aan:
Tidigt med solen jag hemifrån giek
(vroeg met de zon ging ik van huis)

wordt:
'k Ging vroeg al opweg, met den knapzak op zij,

en
Jag är ej rädder på liten grönstig,
Der jag ensam i skogen månd' gånga,
(Ik ben niet bang op het groene paadje,
waar ik alleen in het bos moet gaan)

is niet voldoende om de moed van den jongen aan te tonen. Potgieter vertaalt
uitbreidend:
'k Schroom niet ook het eenzaamste voetpad te gaan,
Ik durf over vonders wel treden.

1)
2)

Verz. Werken XVIII, 344.
id. IV, 249. Geyer III, 216.
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Geyer brengt een crescendo in de angst van den jongen, hij hoort de trollen, ziet
ze, en wanneer ze hem aan willen vallen roept hij in zijn doodsangst God aan. In
de Nederlandse vertaling roept hij eerst: Behoede mij God voor 't verdwalen, dan
komen de heksen op hem af en is er geen gelegenheid meer voor een crescendo,
slechts voor een herhaling.
1)
Skogsbruden van Geyer , door Potgieter als De Jager en de Boschbruid vertaald,
is de sage van een jager, die zich in het bos laat betoveren door een bovennatuurlijke
vrouw, haar ontvlucht, maar te middernacht gedood wordt, als hij niet vrijwillig tot
haar terugkeert.
Het metrum en de strofevorm neemt Potgieter over met weglating van de laatste
strofe:
Om du hemma en käraste har i ditt tjäll,
Så sök ej en annan i skogen,

d.w.z. heb je tehuis een liefste in je tent, zoek dan geen andere in het bos. Heeft
Potgieter deze regels onvertaald gelaten, omdat ze het publiek aanstoot hadden
kunnen geven?
In aansluiting aan de stijl van het volkslied heeft Geyer ook in de tekst kleine
hiaten gelaten; hij vertelt alleen de belangrijkste momenten. Voor het overige moet
eigen fantasie den lezer te hulp komen. Potgieter vult deze hiaten aan. Door het
gebruiken van het onderschikkend zinsverband in plaats van het nevenschikkend
verwijdert hij zich van het Zweedse origineel en de typische stijl van de volksliederen.
Lelijk is de vertaling: En zij houdt in zijn golvende lokken zich schuil, voor: hon
smeker hans lockar (zij liefkoost zijn lokken). De figuur der betoverende vrouw, door
het moeilijk te vertalen woord troll aangeduid, verandert bij Potgieter van karakter.
Een troll heeft iets daemonisch, ze dwingt door haar toverkracht den zwakken mens,
maar in de Nederlandse vertaling wordt ze schalks, geeft schaterend een antwoord,
is vrolijk, wat niet bij haar Zweedse karakteristiek past.

1)

Verz. Werken IV, 109. Geyer III, 216.
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Later heeft Potgieter nog twee gedichten van Geyer vertaald, n.l. Förändring onder
1)
de titel Wieken en Kluisters in 1842, en Omständigheterna, en blick i andevärlden,
2)
De Omstandigheden, een blik in de geestenwereld , in 1843. Beide gedichten zijn
eerder bewerkingen dan vertalingen te noemen. De 56 regels van Omständigheterna,
in 7 ongelijke strofen verdeeld, worden tot 12 achtregelige strofen. Potgieter schrijft
hier ook niet als gewoonlijk ‘naar’ of ‘uit het Zweedsch’ boven, maar ‘het Zweedsch
van E.G. Geyer nagevolgd’. Hij neemt de grondgedachte van Geyer over, de
omstandigheden moeten een verontschuldiging zijn voor alle kwaad, voor alles wat
mislukt, voor alle verzuim, voor verstarring. We verschuilen ons achter de
omstandigheden, die zich zelf hier als geesten voorstellen, een onafzienbare, steeds
groeiende rij. Potgieters toon is anders dan die van Geyer: wanneer de geesten die
omstandigheden heten optreden, spreken ze een zo gemeenzaam mogelijke taal,
Als hier of daar een boel in 't honderd raakt,
Wij merken 't fluks, we drijven af op 't luchtje;
We zijn er pas, ons nest is al gemaakt,
't Eischt luttel tijds: drie vloeken en een zuchtje.
Als ongediert' beligchaamd, niet bespraakt,
Vertoonen we er den bloeden 't oude kluchtje;
Vergeefs het huis met bezemen gekeerd:
Roest, schimmel, mot, een kerel, die ons weert!

Deze strofe is in een andere toonaard geschreven dan Geyers tekst:
Var något är i olag här i världen,
det vädra vi och ställa ditåt färden.
Där nästla vi oss in, få kropp och livas
till en ohyra, som kan svårt fördrivas.
Som rost i lås, som mal i gamla kläder,
vi dagligt ses, och mögel högt oss gläder.

1)
2)

Verz. Werken XII, 172. Geyer III, 289.
id. IX, 33. id. III, 275.
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Geyers voorbeelden werkt Potgieter nader uit, soms deelt hij ons een conclusie
mee, die we bij Geyer maar zelf moeten trekken.
De 17 regels van Förändring worden tot 36 Nederlandse. De onregelmatige
afwisseling van korte en lange regels, karakteristiek voor het Zweedse gedicht, gaan
verloren.
Bij het zien van de blauwe bergen, de wijde horizon, het spel der golven, wenste
Geyer als vrolijke knaap een paar vleugels, klein, maar in staat hem licht en
gemakkelijk in zonneschijn ver weg te dragen. Nu zit hij als een gevangene te
studeren en te zwoegen, en bij elk voorjaar dat komt en gaat denkt hij, het mijne is
voorbij. Het is een wanhoopsklacht, maar toch een zich onderwerpen aan het
onafwendbare.
De stemming bij Potgieter is niet dezelfde. Daar eindigt het vers met de droeve
klacht in de lenteweelde: Ach! waar bleef de mijne? Bij Potgieter is de mijmeraar
aan het woord, die zich geheel en al in het verleden verdiept en zijn jeugddromen
weer overdroomt. Daardoor moet het Nederlandse gedicht langer en weker zijn.
Jag önskade då
mig vingar små
att, lätt uppburen,
i solskenet gladt få flyga långt, långt bort,

zegt Geyer. Potgieters jonge man verdiept zich als oudere in zijn jeugdverlangens
om het heden te vergeten. (Dan)
Vroeg mijn jonkheid vleug'len:
Slechts een tweetal, was mijn beê,
Mits 't mij luchtig stijgen deê,
Mits 't mij ver zou dragen
In den held'ren zonneschijn, Vliegen, dat moest weelde zijn,
Vliegen al mijn dagen!
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Hij onderwerpt zich niet, maar blijft klagen:
Raak ik ooit den doolhof uit,
Waar ik telkenmale in stuit,
Op nog vreemde dreven?

Deze regels komen in Förändring niet voor.
Ook ander werk van Geyer heeft Potgieter gebruikt. Voor de vertaling van
oud-Zweedse volksliederen in Het Noorden, herdrukt in Poëzy, heeft hij geput uit
de uitgave van Geyer en Afzelius, ook al vermeldt hij de namen niet. Hij neemt
letterlijk een episode uit Geyers inleiding over: ‘Korter en beter dan professor Geyer
het schetste, geloof ik niet het te kunnen doen, en daarom deel ik u een vertaling
1)
dier regelen mede’ . Deze inleiding geeft een korte beschrijving van het uiterlijk der
riddermaatschappij in romantische geest. Een verder bewijs, dat Potgieter deze
editie gebruikt heeft, is het lied Sorgens Magt, omdat hij het laatste couplet, dat
2)
alleen in de daar vermelde lezing voorkomt, opneemt .
Een volkslied bevat vaak een refrein, dat maar in een verwijderd verband tot het
lied staat, d.w.z. het kan een weergave van een algemene stemming zijn, b.v. als
symbool van het ongelukkige meisje dat haar geliefde verloren heeft, herhaalt elk
couplet: wie brak de lelie van haar stengel? Zo'n refrein sluit slechts een enkele
maal bij de inhoud van een strofe aan en klinkt dan verder meestal als een
begeleidend accoord. Door een enkel woord over de betekenis van het refrein heeft
Potgieter de lezers ingelicht. In de vertaling zelf laat hij het weg en zo ontbreekt een
van de meest karakteristieke eigenaardigheden. Hij vertelt na, vertaalt niet, en heeft
voor de 15 Zweedse strofen 19 Nederlandse nodig. De verteltrant is minder
eenvoudig dan de Zweedse:
Liten Kerstin och hennes moder de lade gull i bar:
Hvem bryter löfven över liljeträd?
Liten Kerstin hon sörjer sin fästeman ur graf.
I fröjden eder alla dagar.

1)
2)

Verz. Werken IV, 144.
o

id. IV, 142. Svenska Folkvisor utg. av Geyer och Afzelius n . 6.
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luidt in de vertaling met weglating van de twee refreinregels:
Kleine Anna en haar moeder, zij maakten groot misbaar,
1)
En in de doodkist hoorde der lieve vrijer haar .

Potgieter is realistischer, hij vult het lied aan door kleine trekjes, aan de werkelijkheid
ontleend: een deur die geopend wordt, moet op de hengsels knarsen, de voeten
van den uit het graf opgestanen dode, die het meisje met wijn wast, zijn zwart.
De bewerking van de volksliederen geschiedt op dezelfde wijze als die van de
gedichten, dus met aanvulling van hiaten. Kerstin zegt in het oude lied niet, dat ze
haar doden geliefde wil volgen, ze staat meteen op, doet haar schoenen aan en
volgt hem. Het verlangen naar het melodramatische in de Nederlandse tekst blijkt
uit de vertaling:
2)

En ijlings wierp de jonkvrouw zich op zijn grafzerk neer ,

voor het veel rustigere
Då satte hon sig ned allt uppå hans graf.
3)

De jonge Hillerström , het lied van den minnaar die de zes broeders van zijn geliefde
doodt, heeft in het Zweeds acht coupletten, bij Potgieter tien. Het echt Nederlandse
verlangen naar detailbeschrijving is in strijd met de stijl van het Zweedse volkslied.
Niet alleen dat Potgieter een inleidende strofe dicht, en allerlei verduidelijkende
trekjes invoegt, hij onderbreekt het gedicht bovendien door een dialoog van hemzelf
en den postiljon, die het lied voor hem zingt. Potgieter is er zich van bewust dat hij
het geheel in een andere toonaard heeft overgebracht, zoals blijkt uit zijn verklaring
‘Ik ben het oorspronkelijke hoe langer hoe minder getrouw gebleven; moge mijn
4)
vertaling er niet alle verdienste door hebben verloren’ .
In De wreede Broeder, die den man van zijn zuster zonder reden doodt, treft
Potgieter de oorspronkelijke toon veel beter.

1)
2)
3)
4)

Verz. Werken IV, 140.
id. IV, 142.
o

id. IV, 146. Sv. Folkvisor n . 55.
id. IV, 148.
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Hij volgt de tekst vrij getrouw en hij voegt geen overbodige mededelingen in. Het
aantal strofen blijft gelijk aan die van het origineel. Hij gebruikt wel geen refrein,
maar hij vervangt het in zoverre, dat in twee op elkaar volgende coupletten twee
dezelfde regels voorkomen in gevarieerde vorm, zodat telkens een regel midden in
1)
de strofe staat en een aan het eind, evenals het refrein in het origineel .
Hoort gij me, zuster Margreeth?
- Hij sprak 't op sombren toon, Hebt gij uw hart, hebt gij uw hand
Geen jeugdig ridder noch verpand,
Zijn trouwe min ten loon?
Ik denk nog aan geen bruiloftskrans
- Zij sprak 't op luchten toon, Mijn blonde lokken zijn nog fier
Op frissche palm, der maagden cier,
Ik geef geen minneloon.

Potgieter heeft het refrein met opzet een andere vorm gegeven en noemt dit spottend
2)
heiligschennis, waartoe hij zich volkomen gerechtigd gevoelt . In Kerstin's Bruiloft
3)
en Begrafenis, in een gelijk aantal coupletten vertaald , laat hij het refrein vrijwel
zoals het in het oorspronkelijk is en verandert evenmin veel aan de tekst. Het is of
Potgieter al vertalende zich oefent en eerst langzamerhand zich de stijl van de
volksliederen eigen maakt.
Behalve de volksliederen vertaalt Potgieter van de niet-tijdgenoten alleen
4)
fragmentair een gedicht van Bellman, den bewonderden Zweedsen Anacreon .
Oorspronkelijk wil hij niets van hem vertalen, omdat het landschap dat hij doorreist
tot in alle bijzonderheden van den dichter spreekt. Wie deze omgeving aanschouwt,
ziet, volgens Potgieter, overal de door Bellman beschreven tonelen voor zich leven.
De Hollandse

1)

Verz. Werken IV, 150. Sv. Folkvisor n 86.

2)

id. IV, 151. Sv. Folkvisor n 71.
id. IV, 155.
id. IV, 213. Carl Michael Bellman, Fredmans Sånger, pg. 65 (Bonnier 1916).

3)
4)

o

o
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dichter neemt in zijn verbeelding deel aan Bellmans feestmalen, hij ziet de gasten
en hij benijdt den Zweedsen dichter. Onder zijn schertsende woorden hoort men
Potgieters klacht, dat zijn eigen stroeve natuur de gemakkelijkheid in de omgang
mist. Hij spreekt met nauwelijks verborgen afgunst van den epicuristischen dichter,
die van het materiële van het leven wist te genieten. Potgieter heeft gevoel voor
volkskunst, hij houdt van volkstafereeltjes. Daardoor bewondert hij de zin voor het
natuurlijke in Bellman, zijn gewoonte om onbeschroomd de dingen bij hun ware
e

naam te noemen. Niet de gladde gepolijste verzen uit de 18 eeuw lokken den
Nederlandsen dichter, maar de vreugde brengende zanger, die de werkelijkheid
niet schuwde en daarom door Potgieter met Brederode vergeleken wordt. Hij
e

verdedigt Bellman, wat in de eerste helft van de 19 eeuw nog nodig was, omdat
1)
de Zweed de spot drijft met de echt, omdat hij ‘het naakt schildert en wulpsch is’ .
Voor Potgieter is Bellman gezond zinnelijk, hij heeft eerbied voor de kracht van het
volk. Zijn gedichten zijn geschreven met op waarheid berustende fantasie, en
Potgieter kan niet bij zijn voornemen blijven om niets van hem te vertalen. Hij moet
wat van Bellman opnemen om zijn landgenoten aan te sporen ook eens alle ernst
op zij te zetten voor een goede satire. Al is Bellman typisch Zweeds, hij heeft de
wereld gekend en zijn gedichten zijn algemeen menselijk. In de bewondering voor
Bellman ziet men hoe Potgieter zelf los komt in Zweden.
e

De vertaling van Fredmans 45 zang Eller trösterika tankar om äktenskapet is
maar een verre navolging van het origineel. Potgieter houdt geen rekening met de
melodie, waarop Bellmans lied gezongen wordt. Hij verkort de coupletten, maakt
een geheel ander refrein, en vertaalt maar enige strofen. Misschien was hij bang
door te veel op eens te geven zijn preutse lezers te kwetsen en ze tegen Bellman
in te nemen. Hij probeert,

1)

Verz. Werken IV, 213.
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al vertaalt hij dan niet letterlijk en al volgt hij zijn voorbeeld maar uit de verte, toch
de geest van vrolijkheid en de uitgelaten toon vast te houden door het gebruiken
van gemeenzame taal.
Den henne ville röra
skull'mig betala bra,

zegt Fredman van den man waarmee zijn meisje hem bedriegt, en Potgieter vertaalt:
Maar 't snoepertje zou dokken.

Men moet aannemen dat Potgieter de keuze van zijn vertalingen voor Het Noorden
gedeeltelijk al in Zweden gemaakt heeft. Enige van de volksliederen zijn zeker van
voor 1835: ze zijn immers al in De Muzen opgenomen. De tekst verschilt niet
noemenswaard van die uit Het Noorden, behalve in De jonge Hillerström, waarbij
Potgieter in de eerste uitgave het origineel getrouwer volgt, zoals hij zelf erkent.
Uit de op de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek aanwezige papieren uit
Potgieters nalatenschap kan men niet nauwkeurig opmaken wanneer alle
hoofdstukken uit Het Noorden geschreven, of wanneer precies alle gedichten vertaald
zijn. Wel bevindt zich onder die papieren, die uit de Zweedse tijd dateren, een
afschrift van Den fattiga Flickan en van het vertaalde gedicht van Stjernstolpe. Het
is dus zeer waarschijnlijk, ja zo goed als zeker, dat Potgieters keuze gedeeltelijk al
in Zweden bepaald is. Daar ook schrijft hij verzen met middeleeuwse motieven.
Zowel in het lied De drie Jonkers, in 1832 in Gotenburg geschreven, als in Ada's
Bruiloftsfeest (1833) vindt men in de stijl invloed van de Zweedse volksliederen,
vooral in het laatste. De coupletten beginnen met dezelfde regels, telkens met een
kleine variant. De dichter vertelt geen aaneengeschakeld verhaal, maar geeft alleen
de hoofdmomenten van de handeling. Ook in de volgende maanden werkt de invloed
uit Zweden nog na in de keuze van onderwerpen: liederen uit de middeleeuwen en
vertalingen van Zweedse dichters.
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Potgieters liefde voor Zweden, zijn bewondering voor de Zweedse letterkunde is
1)
gebleven, getuige o.a. zijn latere studie over Tegnér . Potgieter heeft wel meer
recensies van uit het Zweeds vertaalde werken geschreven, b.v. van Fredrika Bremer
of Emilie Flygare-Carlén, de bespreking van een vertaling der Frithiofssaga wordt
echter een studie over Tegnér, die tot een kleine Zweedse litteratuurgeschiedenis
uitdijt. Men ziet daaruit hoe hij Tegnér en Geyer blijft bewonderen, de voorkeur blijft
geven aan dichters, die niet in excessen vervallen, boven de wilde romantici of al
te starre academici, die hem te gepolijst zijn, te veel aan de Franse smaak offeren,
te weinig ‘noords’ zijn.
Met voldoening citeert Potgieter Tegnérs en Geyers werken waaruit blijkt, hoe ze
voor hun volk de mogelijkheid zien zich op te richten door bij de historische traditie
aan te sluiten. Vandaar Potgieters bewondering, bij erkenning van vele fouten, voor
2)
Tegnérs gedicht Svea , niet ‘maar een dicht’, ‘Svea is eene daad’. De inhoud is in
overeenstemming met wat Potgieter van een gedicht eist, een aansporing tot
ontplooiing van volkskrachten.
Voor vele feiten, ook wel voor karakteristieken en beoordelingen haalt Potgieter
Zweedse auteurs aan, vooral Böttiger, van wiens biografie van Tegnér hij grote
stukken in het Nederlands citeert. De vertaling van prozafragmenten is altijd zeer
getrouw. In deze studie moet Potgieter ook wel verschillende gedichten citeren,
sommige parafraseert hij in Nederlands proza, b.v. een fragment van Kellgrens Den
3)
nya Skapelsen (De nieuwe schepping) of van A.M. Lenngrens Några Ord till min
4)
Dotter i fall jag hade någon (Enige woorden tot mijn dochter als ik er een had).
Deze laatste proza-omschrijving is zeer vrij en door enkele zinswendingen en
bekortingen nog wat luchtiger geworden dan het origineel. In het voor-

1)
2)
3)
4)

Verz. Werken XVIII.
Zie pg. 84.
Sveriges Nationallitteratur V, 40. Verz. Werken XVIII, 257.
Sveriges Nationallitteratur V, 246. Verz. Werken XVIII, 260.
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laatste couplet, dat Potgieter weer in versvorm vertaalt, verwijdert hij zich het verst
van het origineel. Wanneer hij bij het overbrengen van verzen in proza al niet letterlijk
vertaalt, kan dat ook nooit zijn bedoeling geweest zijn bij het gebruiken van de
versvorm. Integendeel, bij het overbrengen in verzen gevoelt hij zich vrijer dan bij
de prozabewerking van de Zweedse tekst.
Hoe meer werkelijkheidsgetrouw A.M. Lenngren is, hoe groter de bewondering
de

van haar vertaler, maar haar onderwerpen zijn hem te 18 -eeuws, te weinig
oorspronkelijk, ze getuigen te veel van nederige eerbied voor hogere standen.
1)
Wallin's Gustav III citeert Potgieter in proza vooral om zijn eigen bewondering
voor den Zweedsen dichter-koning, evenals een fragment van Tegnér uit Sång den
2)
5 april 1536 . Hierin verheerlijkt Tegnér de gustaviaanse tijd met karakteristieken
van de voornaamste Zweedse dichters uit die periode. De strofe die Potgieter vertaalt,
beschrijft deze tijd als Gustavs dagar ‘En wat Gustavisch was, werd daardoor
Zweedsch!’
Wanneer Potgieter een gedicht bespreekt, critische opmerkingen maakt of enige
3)
uitlegging toevoegt, vertaalt hij in proza, bijv. Grannskapet (De nabuurschap) of
4)
Till Elof Tegnér på hans bröllopsdag . Een merkwaardig voorbeeld van Potgieters
5)
werkwijze is de weergave van Till Herr Christofer Myhrman, Brukspatron . Een klein
fragment vertaalt hij in verzen, maar wanneer hij het gedicht nader gaat bespreken
6)
citeert hij in omschrijvend proza. Van het politieke gedicht England och Frankrike
volgt na de bespreking en prozaomschrijving de vertaling in verzen van het slot. De
wijze van vertalen is gelijk aan die van vroeger besproken gedichten.
Een fragment uit Epilog vid magisterpromotionen i Lund

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

Verz. Werken XVIII, 289.
Tegnér I, 572. Verz. Werken XVIII, 235.
Tegnér I, 635. Verz. Werken XVIII, 246.
Tegnér I, 400. Verz. Werken XVIII, 247.
Tegnér I, 296. Verz. Werken XVIII, 250.
Tegnér I, 344. Verz. Werken XVIII, 306.
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1)

2)

1820 is vrij letterlijk weergegeven, maar bij drie strofen uit Till min Hembygd , Aan
mijn Geboortegrond, voegt Potgieter weer een verduidelijkend zinnetje in, of
omschrijft hij in plaats van het onmiddellijke beeld van Tegnér te geven.
Er rest nog een vertaling van een werk van Tegnér, in De Gids van 1844 verschenen,
maar niet herdrukt, n.l. Het Gustaf Adolfs feest, voorafgegaan door een vertaling
van zijn rede de 6de November in de Dom te Vexiö uitgesproken, ter gelegenheid
3)
van de sterfdag van Gustaaf Adolf . Het proza vertaalt Potgieter naar gewoonte
letterlijk. De rede is een warm pleidooi voor het recht van persoonlijk, vrij onderzoek,
zoals het protestantisme dit toestaat ‘binnen de wijduitgestrekte grenzen der
openbaring’, een pleidooi voor het recht op geestesvrijheid met de overtuiging dat
die landen, waar dat recht geschonden wordt, stil blijven staan, erger nog,
achteruitgaan.
Potgieter veronderstelt klaarblijkelijk dat de persoon van Gustaaf Adolf in
Nederland niet zo bekend is als in Zweden, hij moet Tegnérs gedicht daarom
aanvullen, de 68 Zweedse versregels worden 96 Nederlandse. Potgieter is ook een
voorstander van geestelijke vrijheid, vandaar dat hij Tegnérs gedachten verdiept
en verder uitwerkt. In een land waar verschillende kerkgenootschappen bestaan,
is Potgieter verdraagzamer dan Tegnér in het uitsluitend Lutherse Zweden. Tegnér
schrijft dat Gustaaf Adolf ‘förenar de edla alla’ (verenigt alle edelen), Potgieter breidt
dit uit tot
't Is nog uw band, die de edelen vereenigt
Van alle volk, van ieder kerkgeloof,
Als liefde 't leed van onderdrukten lenigt,
Of moed den dwang van geesten straft als roof.

Ook aan het slot is Tegnér gematigder, niemand mag het zich

1)
2)
3)

Tegnér I, 535. Verz. Werken XVIII, 177.
Tegnér, Samlade Skrifter utg. av. Wrangel och Böök VII, 8 en 123.
Tegnér, 291. Verz. Werken XVIII, 303.
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verheffen van de geest boven het alledaagse een droom noemen:
I svenske Män, om någon sådan stund
ert sinne lyfter öfver jordens grund,
så säger ej, det är en dröm.

Potgieter drukt zich sterker uit, van te voren verdedigt hij de geestdriftigen tegen
mogelijke spotters:
O Svea-volk! O Mannen, die mij hoort!
Voert geestdrift ooit zoo verre u met zich voort,
Dat ge u in 't stof schier los gevoelt van de aarde,
Dat ge uit het stof tot in den hemel blikt,
Braveer den lach, die menig hart vervaarde,
En menig goed in harten heeft verstikt.
Laat spotters u hoofdschuddend dweepers heeten,
Maar gij zegt nooit wanhopig: 't Is een droom!
S.A. KRIJN
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De keldermot
(Met kaart)
Aan mijn medewerkers
In Dl. XI van het tijdschrift ‘Nomina Geographica Neerlandica’ heb ik een en ander
medegedeeld omtrent een nieuwe serie van taalkaarten, die binnenkort onder de
titel van ‘Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland’ zal verschijnen. De techniek van
het kaartentekenen wordt daar uitvoerig door mij besproken en de in Leiden gevolgde
methode aan de hand van één kaart (die van de ‘arend’ als onderdeel van de zeis)
nader toegelicht. Nu ik reeds kort daarop de tweede kaart in dit tijdschrift kan
publiceren, behoef ik niet alle reeds gemaakte opmerkingen te herhalen, maar kan
ik den lezer ten dele verwijzen naar NGN XI. Ook bij het ontwerpen der
‘keldermot’-kaart was mijn streven gericht op een zo zuiver mogelijke
d o c u m e n t a t i e van den beschouwer; het in beeld brengen van
‘Forschungsergebnisse’ lag dus niet in de bedoeling. Ook hier is dus vastgehouden
aan het principe der p l a a t s e l i j k e stempeling, terwijl het u i t e r s t e
c o n s e r v a t i s m e is betracht ten opzichte van het materiaal der inzenders. Dubbele
(en zelfs drievoudige) stempeling der plaatsen werd niet ontweken, zodat het mogelijk
was om ‘overlappende’ gebieden op de kaart duidelijk te laten uitkomen (zie NGN
XI, blz. 21, waar ik tevens de term overlappen tegen de ‘Gids’-bezwaren heb
verdedigd).
Meer dan op de ‘arend’-kaart komt op de ‘keldermot’-kaart uit, op welke bedreigde
punten de school- of leestaal vorderingen maakt. Ik heb geen pogingen gedaan om
deze en dergelijke dialectische ‘onzuiverheden’ van de kaart weg te werken.
Ongaarne zou ik b.v. ook de twee groene Noordhollandse keldermot-vormen in een
effen grijze arcering van
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het beddepisser-gebied te loor doen gaan. Ook al ‘horen ze er niet thuis’, meer dan
eens is mij gebleken, dat de keldermotten in Holland wel degelijk bekend zijn en
dat het woord door personen, die het woord pissebed niet in de mond willen nemen,
gaarne wordt gebruikt. Evenmin mogen de pissebed-vormen in het oosten, aan wier
‘echtheid’ wel getwijfeld kan worden, maar zo van de k a a r t verdwijnen. Op deze
wijze zouden we ons tevens beroven van een zeer belangrijke principiële constatering
ten aanzien van het taalleven in het zuiden van de Achterhoek. Op de kaart is hier
immers zo duidelijk te zien, dat de ‘A.B.’-vorm pissebed in de streek waar
(kelder)mot-, kelderzog- en kelderworm-gebied elkaar raken, een prachtige kans
heeft gekregen: divide et impera! Wie het dozijn pissebed-vormen, dat hier is
opgegeven, zonder nader onderzoek van de k a a r t zou willen doen verdwijnen,
omdat er - toegegeven - van een gesloten pissebed-gebied geen sprake is, laat
zich een mooie kans tot waarneming van de intieme bizonderheden van het
werkelijke taalleven ontglippen. Twee- (of meer-)taligheid is zonder twijfel een
belangrijke factor in het taalleven en de taalgeograaf, die tweetaligheid van de kaart
bant (zij het ook meestal om zuiver technische redenen) begaat geen geringere
zonde dan de botanicus, die om redenen van netheid zijn verzamelde planten van
de wortels zou beroven. Als dus op de kaart tussen het Groningse muurloes-gebied
en het stainmotte-gebied een tweetalige zône met muurloes èn stainmotte naar
voren komt, dan is dat geen reden om aan de betrouwbaarheid der zegslieden te
1)
twijfelen .
Wanneer nu door de hier toegepaste techniek de kaart voor Zuid-Limburg op het
eerste gezicht een verwarde indruk maakt, dan mag de vraag gesteld worden, of
niet juist deze

1)

Tweetaligheid blijkt hier trouwens op verschillende plaatsen ook bij andere verschijnselen,
b.v. bij het dubbel gebruik van de praeteritale umlautsvormen èn umlautsloze vormen, als
vruig náást vroug, sluig náást sloug, luip náást laip, terwijl noordelijk alléén vroug, sloug, laip,
zuidelijk alléén vruig, sluig, luip wordt gezegd.
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verwardheid een kenmerk van waarheid is. Een mooie i s o g l o s s e n -kaart zou de
werkelijkheid vermoedelijk al te veel moeten polijsten. Er is voor mij voorlopig dus
ook geen reden, om aan de veelheid van vormen in en bij Maastricht te twijfelen.
Het zieəverke-gebied valt blijkbaar grotendeels weer samen met het wildverke-gebied,
wordt er door ‘overlapt’. Zelfs de eenling verkensbiest voor Maastricht heeft een
plaatsje op de kaart gekregen. Waarom hem voor onjuist houden, wanneer immers
ten duidelijkste blijkt, dat hij ook over een grote uitgestrektheid op Belgisch gebied
bekend is? De eenmaal gevolgde methode brengt mee, dat de nodige eerbied moet
1)
worden betoond aan elk gegeven . Afgezien nog van de moeilijkheid om een
werkelijk objectieve maatstaf voor het constateren van ‘fouten’ te vinden, acht ik
trouwens het stilzwijgende fatsoeneren en schiften van het eens ingezonden
materiaal een hachelijk werk, dat maar al te licht door aprioristische principes kan
worden beïnvloed.
Wèl meen ik mij, om dezelfde redenen als bij de ‘arend’-kaart, ontheven te mogen
achten van de plicht om u n i c a op de kaart aan te geven. Zij mogen dus hier in de
2)
tekst een plaatsje vinden. Ik rangschik ze volgens de vakken mijner kaart :
A 1 ook stienkrûper, B 5 stinnekroeper, B 37 zwinesteker, B 94 ook ɔ:d wi:f, B
111c ook stiekelbarg, B 112 steenkrupers, C 43 ook muurkroeper, C 145
muurkroepers, C 70 ook mieghoamels, C 115-16 ook muurtiek, E 40 ook muurkruper,
E 80a ook kelderluis, E 198 ook kelderluis, F 2 ook aarkrobbe, F 87 ook evertasse,
G 7 koale mot, G 77 gaffeltaand, G 92 kelderbodde (met b!), G 173 kniepworm, G
204 knieptang, G 247 ook marmotten, H 88 hōrnbestə, H 101 snu:t(?)-zwi:n, I 25
ook īsdere zeuge, I 181 murezeeker, I 213 ərənēpər, I 241 een ‘uurebieste’
(oorbeest), I 252 hekelvarken, ook petouterbeeste,

1)
2)

Dit geldt natuurlijk niet voor aperte vergissingen en onjuistheden.
Een enkele maal is de vorm twee of drie maal geboekstaafd, zodat hij bij meer beschikbare
ruimte wel een plaatsje op de kaart verdiend had. De toevoeging ‘ook’ betekent, dat daarnaast
ook een andere vorm voorkomt, die wèl op de kaart staat.
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ook kelderbeeste, I 273 ook stekerverreken, K 135 ook muurzeiker, K 199a ook
kelderbeest, K 256 ook penneveirke, L 8 en 8a zijk in 't nest, L 165 kelderdief, L 201
kèlderslèk, L 209a dikkop, L 250 kelderkommies, L 263 slek, L 266 houtzoog (mv.
houtzeug), L 269 en 271 kelderrat, L 270 bedpies, M 5 dikke motten, N 45 ook
koolbrander, ook tee(n)bieter, N 67 ook vetzwijntje, O 126 kelderslekke, O 184
lokketissie, P 18 ook stēkerverke, Q 10 u:ərwϕ.rəm, Q 88 ook kelderverkske, Q 99
kelderverreke, Q 100 wil vϕrkskϕs, Q 113b ook verschke, Q 117a dik verke, Q 121
kellerverkschke, Q 118 welvaark.
Een groot deel dezer woorden maakt de indruk, te zijn opgelezen aan de zelfkant
van het taalleven. Wie zal van achter zijn schrijftafel kunnen uitmaken, wat hiervan
‘echt’ en wat ‘fout’ is? Woorden als mieghoamels, evertasse en lokketissie hebben
toch betrekking op heel andere dieren zou men menen! Maar waarom zou b.v. een
unicum als penneveirke onjuist zijn, wanneer we op de ‘egel’-kaart voor ogen zien,
dat de keldermot ook elders voortdurend dezelfde naam draagt als de egel. De
dikke motten (‘dik’ wsch = zwanger) zullen wel aan dezelfde voorstelling te danken
zijn als dik verke. Van enige humor getuigt het woord kelderkommies in de
grensplaats Arcen (L 250). Het kan worden vergeleken met Kellerratte ‘verächtl. die
französischen Beamten (Anfang XIX), welche die Keller nach Steuerbarem
durchsuchten’ (Rhein. Wb. IV, 405).
Terwijl bij ‘arend’ geen contaminatie- of compromisvormen aan het licht zijn
gekomen, leverde de bewerking van het ‘keldermot’-materiaal een niet onaardige
oogst op. Overtuigend zijn vooral de composita met pis-. Uit de kaart van het
‘moedervarken’ blijkt, dat in Zuid-Holland de vormen zog èn zeug voorkomen. Voor
het begrip ‘keldermot’ gaan nu beide een compromis aan met pissebed, zodat de
vormen piszog en piszeug ontstaan, welker waarschijnlijkheid ten overvloede door
een tweemaal geboekstaafd pisvarken gesteund wordt. Niet op kaart gebracht is
het unicum piszuuger (I 20), waarbij wellicht
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ook klankassociatie met zeuge meegewerkt heeft. Of is hier een folkloristische
bizonderheid van invloed geweest? Dan zou de eenling Ʒygərə (H 36) wellicht
vergeleken mogen worden. Verəkəszeujg (Schijndel L 179) is een niet bevreemdende
contaminatie als men ziet, hoe Schijndel omringd wordt door dorpen met wild verken,
kelderzeug(-zeuj), zog. Op de grens van de Groningse muurloes- en
stainmot(te)-gebieden vindt men stainloes (C 41b), dus stainmotte + muurloes =
stainloes. Overtuigende compromisvormen zijn ook de kelderkrobben (F 41b, 41c,
42, 46, 52), die men weer juist vindt aan de grens van het stienkrobbe- en
keldermotte-gebied (dus keldermotte + stienkrobbe = kelderkrobbe. Verder ziet men
op de kaart dat muurloes + stienkrobbe in B 103 en C145 het compromis
muurkrobben oplevert. Ook motworm (F 206, G 278, M 7) zal ontstaan zijn uit de
combinatie van motte + kelderworm. In het aangrenzende Duitse gebied moet men
1)
verdacht zijn op complicaties, daar motworm hier tevens het woord is voor de ‘mol’ .
Van zeer bizondere aard is het stad-Groningse compositum motstain (G 37), dat
men in de vorm motstaine tevens te Ter Apel (C 108) aantreft. Hoe licht is men
geneigd, aan een fout van den invuller te denken! Het woord is echter op zijn minst
anderhalve eeuw oud, want reeds in de ‘Lijst van Woorden en Spreekwijzen te
2)
Deventer of daaromtrent gebruikelijk’ vindt men: ‘Steenmotten. Pissebedden. Te
Groningen zegt men Motsteenen.’ In ‘Iets over woordvorming’, blz. 24 heeft W. de
3)
Vries reeds op Groningse parallellen als wijdwagen (wagenwijd), schroefoog
(oogschroef) enz. gewezen. Geheel analoog zijn de wonderlijke vormen pissebedder
(D 1) en pissebetter (E 200), voorkomende in (en alleen verklaarbaar te midden
van) een gebied met vormen als pissebed en beddepisser.

1)
2)
3)

Th. Frings, Aus der Wortgeographie der Rhein- und Niederlande, Behaghel-Festschrift (1924),
blz. 227.
Hs. 115 I der Mij. d. Nederlandsche Letterk.
Ook in de Hoekse Waard wijdwagen open (Onze Volkstaal III, blz. 252).
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Ondanks de grote hoeveelheid van namen voor de ‘keldermot’ kan men de grote
lijnen op onze kaart toch vrij duidelijk onderkennen. Voor mij is het zelfs een
verrassing geweest, dat men de benamingen voor dit onaanzienlijke diertje toch
nog betrekkelijk gemakkelijk geografisch kan ordenen.
Al aanstonds worden wij getroffen door het feit, dat het beestje in ⅘ van het gehele
Nederlandse taalgebied vergeleken wordt met het varken. Zó heeft dus de primitieve
mens het diertje gezien: kort en gedrongen als het varken, met een soortgelijke
abruptheid in zijn bewegingen en vooral: met korte pootjes aan het lichaam, gelijk
de tepels aan het logge lijf van het moedervarken. Daar de kleur zo aanzienlijk
verschilt van die van onze tegenwoordige varkensrassen ligt het vermoeden voor
de hand, dat niet het gewone varken als prototype heeft gediend, maar voornamelijk
het wilde zwijn. Dat vermoeden wordt gesteund door het wilde verken in Brabant
en Limburg en niet minder door het (ever)zwien(tje) in West-Vlaanderen. Bij het
laatste menen wij even de ‘germanische Waldgeruch’ van Grimm's dierensagen in
te snuiven! Dat de naamgevers wel varkens met een grauwe grijze kleur voor ogen
moeten hebben gehad, lijkt mij waarschijnlijk omdat het dier in sommige Duitse
streken een Kelleresel wordt genoemd. Vgl. ook de Lat. naam asellus, waaruit het
Duitse Assel (= keldermot) wel wordt afgeleid. In Zweden kent men trouwens ook
het woord gråsugga (= g r a u w e zeug) voor ‘keldermot’.
De vergelijking van ons diertje met een varken moge den modernen mens
bevreemden, niettemin schijnt ze zeer voor de hand te liggen. Vgl. het Duitse
Wildsau, het Franse cochon de cave, het dial. Engelse sow, het Italiaanse porcellino,
allemaal benamingen voor de ‘keldermot’. Volgens Franck-van Wijk blz. 818 hebben
Fra. dial. treue (= fr. truie) en slov. prasiček de betekenis ‘zeug’ en ‘keldermot’. J.
Haust, Dictionnaire liégeois geeft voor ‘keldermot’: crås pourcê, pourcê d'cåve
‘cloporte’. Aan den heer J. Grauls heb ik o.a. nog de volgende Waalse opgaven te
danken: poursia singli, pourcha singlé, crås pourcia enz.
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Tegen het everzwijn-achtige en ‘wilde’ karakter van het zuidelijke taallandschap
steken de huiselijke kelderzoggen en keldermotten onzer oostelijke provinciën
merkwaardig af. De samenstelling met kelder- bij landbewoners als die van Drente
en de Veluwe ligt niet zó voor de hand als de stedeling zou denken. Kelders zijn
hier immers in het merendeel der huizen niet aanwezig en hoe verder wij in de tijd
teruggaan, hoe minder er van deze oorspronkelijk Romeinse luxe-inrichting sprake
kan zijn. De kelders waren trouwens oorspronkelijk in 't geheel geen onderaardse
1)
ruimten, maar aparte gebouwen . In hun tegenwoordige vorm kunnen zij zich alleen
daar ontwikkeld hebben, waar stenen huizen voorkwamen en die zal men op de
Veluwe en in Drente juist het laatst moeten verwachten. De vraag rijst of kelderook een volksetymologische verbastering is van een ander woord.
Een uitvoerige bespreking der vele vormen met -zwien, -verken, -zeug, -zog is
2)
m.i. voorbarig, zo lang wij niet de andere ‘varken’-kaarten voor ons hebben liggen .
Zo zal in het bizonder de geografische verspreiding van zeug- en zog-vormen (met
en zonder Umlaut), die onze belangstelling in hoge mate gaande maakt, beter
bekeken kunnen worden in verband met de kaart van het ‘moedervarken’ (Leidse
Taalatlas nr. 54) die door mejuffrouw Goethart is vervaardigd. Vergelijking met deze
laatste kaart brengt o.a. aan het licht, dat het mot(te)-(= zeug)-gebied

1)
2)

2

Seiler, Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts, I blz.
132.
We dienen in elk geval ook nog te wachten op de Waalse ‘keldermot’-kaart, die binnenkort
door J. Haust zal worden gepubliceerd in de Handelingen v.d. Kon. Comm. voor Toponymie
& Dialectologie, Dl. XI.
Ook op verschillende andere woorden kom ik later terug. Eén opmerking slechts nog over
het ‘Groningse’ stainkrobbe (-krubbe). Daar dit veenkoloniale woord verder nergens voorkomt
dan in Friesland (behoudens nog vijf gevallen van -krob(be) in het onder sterke Friese invloed
staande Westerkwartier en één in Kuinre!), mag men het beschouwen als in de
Gronings-Drentse veenkoloniën geimporteerd door het grote contingent Friese veenkolonisten.
Zonder kaart zou ik een dergelijke vèrgaande conclusie niet aandurven, maar me dunkt: de
hele geografische situatie is overtuigend. Ik zie hierin een nieuwe aanwijzing, dat woordkaarten
van niet te onderschatten betekenis zullen zijn voor de reconstructie der
nederzettingsgeschiedenis van ons volk.
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geheel noordelijk Groningen, westelijk Friesland en Stellingwerf m e e r omvat.
Daarmee komt onmiddellijk de vraag aan de orde, welke mot(te)-grens nu de oudste
is. Mede in verband met de beneden (blz. 119) gevolgde redenering lijkt het mij
waarschijnlijk, dat - althans in de provincie Groningen - de stainmot(te)-grens o u d e r
is. Naast de bovenvermelde ‘wilde’ naamgeving zou dit dan een tweede aanwijzing
zijn, dat we de grenzen der ‘keldermot’-kaart maar niet als blote toevalligheden
dienen te beschouwen, doch als eerbiedwaardige overblijfselen uit zeer oude tijd,
vermoedelijk zelfs uit het eerste millennium.
Dat we in het laatse bestanddeel van het compositum stainmot inderdaad het
woord mót (= zeug) voor ons hebben en niet mòt (= motvlinder) blijkt behalve uit de
talrijke ‘varken’-associaties in de meest uiteenlopende talen en dialecten ook uit de
dialectische uitspraak van de vocaal. Tal van inzenders maken er nadrukkelijk op
attent, dat men hier de ó van bot dient te spreken. Een enkele maal heeft een invuller
ook gemeend een ò te horen, zodat in sommige plaatsen blijkbaar een associatie
met de motvlinder bezig is zich te ontwikkelen. Zo kent men in de taal der beschaafde
Groningers de uitspraak steenmòtten (ofschoon Ter Laan voor het Groningse dialect
terecht opgeeft stainmotten met ó). Ook in Holland worden de beestjes als
keldermòtten of steenmòtten geïmporteerd. Voor zover het woord ‘schriftsprachlich’
is geworden, zal het door den onbevangen Hollandsen lezer ook wel altijd met ò
worden gelezen.
Nauwelijks minder merkwaardig dan de steeds weer te constateren associatie met
het varken in verreweg het grootste gedeelte van ons taalgebied is de tamelijk
consequente niet-benoeming naar het varken in een gebiedsstrook, die zich langs
de Noordzeekust uitstrekt. In het o n t b r e k e n van varken-associaties vormen het
pissebed-, beddezeiker-, beddepisser-, stienkrobbe- en muurloes-gebied weer een
e e n h e i d tegenover de rest van de Nederlanden.
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Dit gebied, in deze negatieve zin als eenheid beschouwd, heeft bekende trekken.
Het is het hoofdgedeelte van het zogenaamde ‘Ingvaeoonse’ taalgebied, dat we op
verschillende woordkaarten in variërende grootte weervinden.
Veelal strekken de ingvaeonismen zich ook over Zeeland uit, soms ook over de
Vlaamse kust. Karakteristiek echter voor de kaarten met ingvaeonismen is, dat
Zuid-Holland op sommige wèl, op andere niet, op enkele slechts gedeeltelijk
Ingvaeoons gekleurd is. Op andere, niet juist ‘Ingvaeoonse’, kaarten constateert
men verwantschap voornamelijk van het z u i d e n van Zuid-Holland met
1)
Noord-Holland benoorden het Y . Het is, alsof de isoglossenstructuur in het noorden
van Zuid-Holland in sommige opzichten vernietigd is. Deze eigenaardige, verwarde
toestand van Zuid-Holland heeft Heeroma tot zijn hypothese ener ‘Utrechtse
expansie’ geleid.
Bij de jongste onderzoekingen te Leiden zijn echter meer en meer gevallen aan
het licht gekomen van groot conservatisme der isoglossen. Zo heeft B. van den
Berg in zijn proefschrift aangetoond, dat de dik(wijls) / vaak- en de ladder / leer-grens
sind vier eeuwen niet noemenswaard zijn verschoven. Op het ogenblik zijn er
‘tarwe’-kaarten van J.W. Weevers in bewerking, waaruit o.a. duidelijk blijkt, dat de
tarwe/weit-grens sinds de middeleeuwen vrijwel stabiel is gebleven (aan Heeroma
komt de eer toe, dit reeds vroeger te hebben opgemerkt, vgl. zijn Hollandse
Dialekstudies, blz. 110). In tegenstelling met wat velen (en ook ik) vroeger meenden,
blijken w o o r d grenzen soms heel wat conservatiever te zijn dan k l a n k -

1)

Ik kan er ook thans weer de aandacht op vestigen, dat het woord beddepisser tussen het
Noordzeekanaal en de parallel van Delft g e e n e n k e l e k e e r geboekstaafd is, terwijl
het toch ten noorden èn ten zuiden van die strook heel wat keren is opgegeven. Andere
gevallen worden geïllustreerd door de kaartjes uit Heeroma's Hollandse Dialektstudies.
Maar niet alleen op taalkundig, doch ook op geheel ander gebied zien we in noordelijk
Zuid-Holland een verstoring der continuïteit. Zo werd mijn aandacht getrokken door een
hoeven-kaartje van Cl. Trefois (in Winkler Prins' Encyclopaedie IX, blz. 323), waar een Fries
hoeventype is aangegeven voor een aaneensluitend Gronings-Fries-Noordhollandse strook
enerzijds en een z u i d e l i j k e Zuidhollandse enclave anderzijds.
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grenzen. Het komt er maar op aan, dergelijke woorden te ontdekken. Dat de
dialectische benamingen voor de ‘keldermot’ zo bizonder aan ‘expansies’ onderhevig
zouden zijn, kan ik voorlopig niet erg waarschijnlijk achten.
Met het voorbehoud van de, nog niet geheel opgehelderde bouleversering van
het noordelijke continent kan men de provincie Zuid-Holland dus ten dele als vanouds
‘Ingvaeoons’ gebied beschouwen. Denkt men nu de verspreide -zeug, -zog en
-varken-composita op onze kaart een ogenblik weg, dan treedt duidelijk een
kerngedeelte van het bekende Ingvaeoonse gebied - de beide Hollanden, Friesland
en Groningen omvattend - naar voren. Gelijkenis o.a. met het arend-gebied is
onmiskenbaar. Wel te verstaan: op de ‘keldermot’-kaart is dit gebied ‘Ingvaeoons’
in negatieve zin: terwijl men ons diertje overal elders met een varken vergelijkt, doet
men het in de kuststreek van Voorne tot Dollart vrijwel n i e t .
Het ligt voor de hand, hier aan samenhang met de verspreiding van wilde of
tamme zwijnen te denken. Kan het zijn, om de vraag maar dadelijk zeer extreem te
stellen, dat het zwijn in de Hollanden, Friesland en Groningen oorspronkelijk niet
als populair dier inheems is geweest? De heer Van Giffen, wien ik deze vraag
voorlegde kon hierop slechts in algemene zin antwoorden, dat ‘de tegenstelling
tusschen de talrijkheid van het varken bij de oud-Germaansche volken en bijv. de
Slaven (en ik [v.G.] geloof, naar wat ik aan huisdierenmateriaal uit de Iersche
Grannoques zag, ook bij de Kelten) opvallend is. Domineerend bij de laatsten, is
het bij de Germaansche stammen blijkbaar van ondergeschikt belang geweest’.
Sindsdien is echter een monografic verschenen van G.G. Reitsma over ‘Zoologisch
onderzoek der Nederlandsche terpen’, waaraan ik het volgende ontleen: ‘Het aantal
in de terpen gevonden skeletresten van het varken doet, in vergelijking met het
aantal schapen- en runderresten vermoeden, dat het bij de terpbewoners onder de
landbouwhuisdieren een bescheiden plaats heeft ingenomen. In hoeverre dit verband
zou
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kunnen houden met den aard der bevolking, met de bodemgesteldheid van het
landschap of wel met den aard van het landbouwbedrijf valt moeilijk te zeggen. Ook
nu nog worden in de kuststreken van de beide terpprovincies van ons land, als regel,
slechts weinig varkens gehouden’ (blz. 7). ‘Blijkens ons onderzoek is het meerendeel
der in de terpen gevonden skeletresten van het varken afkomstig van tamme dieren.
Resten van wilde varkens zijn in de terpen betrekkelijk weinig gevonden’ (blz. 33).
Bizonder werd ik getroffen door de volgende woorden van Reitsma: ‘Daar het
wilde varken slechts door enkele overblijfselen in de terpen vertegenwoordigd is,
rijst het vermoeden, d a t h e t n i e t i n d e d i r e c t e o m g e v i n g d e z e r
1)
t e r p e n h e e f t g e l e e f d . Veeleer betreft het hier resten van wilde varkens,
afkomstig uit de aangrenzende wouden, waar de levensvoorwaarden zeer
waarschijnlijk gunstiger waren dan in het terpenlandschap’.
Het komt mij voor, dat deze veronderstelling door de taalgeografische feiten mooi
wordt bevestigd. Wanneer men de terpenkaart uit de Geschiedk. Atlas naast de
‘keldermot’-kaart legt, dan blijkt duidelijk dat het gehele terpen-gebied gekenmerkt
2)
wordt door een bijna volslagen afwezigheid van ‘varken’-vergelijkingen.
Bij een combinatie van de archeologische en de taalkundige gegevens mag men
dus (voorlopig vooral voor Holland wat al te veel generaliserend) wellicht de volgende
hypothese wagen:
In de op de kaart ongekleurd gebleven ‘Ingvaeoonse’ gebieden zal de varkensteelt
vermoedelijk weinig zijn beoefend, wilde zwijnen zullen er schaars geweest zijn.
Waar echter de vergelijking met het (wilde) varken niet voor de hand lag, kunnen
de namen, die men aan dergelijke kleine beestjes met 14 poten gaf, oneindig
gevarieerd hebben. De latere over-

1)
2)

Spatiëring van mij.
De luttele stainmot-vormen in het zuidoosten van het Groningse terpengebied kunnen aan
de algemene waarheid dezer constatering weinig afdoen.
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winning van de aan de volksgeneeskunde ontleende namen (beddepisser,
beddezeiker, pissebed) moet in Holland niet moeilijk geweest zijn. Men zou ze haast
‘mots savants’ durven noemen, ook al zullen de kwakzalvers zeer tot hun verbreiding
hebben bijgedragen. Ondanks deze ruggesteun en niettegenstaande pissebed het
‘officiële’ ‘A.B’-woord is geworden, is het verbreidingsgebied echter opmerkelijk klein
gebleven. Men zou verkeerd doen, deze beperking aan de onfatsoenlijkheid van
het woord toe te schrijven. Die zou m.i. juist eerder de ‘expansie’ in de hand werken.
Grappig doet o.a. de mededeling voor Apeldoorn aan: ‘keldermot is de gewone
naam, pissebed is deftiger’. Ze bewijst dat pissebed, ondanks zijn onfatsoenlijkheid,
toch als voornamer gevoeld wordt. Dit is dus geen grapje van den inzender, maar
een volkomen juiste waarneming van het stilistische verschil tussen school- of
leestaal enerzijds en dialect of volkstaal anderzijds. Niet om redenen van fatsoen
dus zijn pissebed, beddepisser, beddezeiker binnen de ‘Ingvaeoonse’ grenzen
gebleven, maar omdat in het continentale gebied waar de wilde zwijnen vanouds
wèl algemeen bekend waren, de oude namen als wild verken, (kelder)zeug,
1)
(kelder)-mot enz., reeds lang hun vaste ‘gebieden’ hadden bezet .
Ben ik te optimistisch, wanneer ik veronderstel, dat op den duur ook de
archaeologie de hand zal reiken aan de taalgeografie?
Van het feit, dat het varken ‘das älteste deutsche und mitteleuropäische Culturtier’
2)
is kan de taalwetenschap m.i. profijt trekken, en het is dan ook niet zonder opzet,
dat de vragen mijner enquête voor een deel betrekking hebben op het varken en
wat met het varken samenhangt (eikels, trog, egel, keldermot enz.).
Op zuiver t a a l k u n d i g e gronden kan men b.v. reeds

1)

2)

Merkwaardig mag het heten, dat voor de Zeeuwse dorpen in bijna volmaakte eenstemmigheid
zeuge wordt opgegeven (in Zeeuws-Vlaanderen met soortgelijke eenstemmigheid: platte
zeuge). Wellicht brengen andere, op de varkensteelt betrekking hebbende kaarten, hier
opheldering.
Lamprecht, Skizzen zur Rhein. Geschichte, blz. 36.
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aantonen, dat Blok te veel generaliseert wanneer hij aanneemt, dat het ‘oudste
de

de

Germaansche Kultuurdier’ ook in het Friesland der 9 en 10 eeuw nog ‘sterk
vertegenwoordigd was’. Lamprechts redenering voor Frankenland gaat n i e t op
voor Friesland, dat heeft Blok over het hoofd gezien. Immers Lamprecht constateert
voor zijn gebied een verbazingwekkende rijkdom van dialectuitdrukkingen, ‘eine
wahre Schweineterminologie, welche mehr als alles Andere eine Vorstellung von
der Bedeutung dieses Viehstandes für das Wirtschaftsleben der fränkischen Stämme
zu geben geeignet ist’. Welk een verschil met Friesland, waar zelfs de oude
gemeen-Germaanse n a a m voor het ‘älteste deutsche und mitteleuropäische
1)
Culturtier’ in de autochthone volkstaal feitelijk verloren is gegaan . Het ‘zwijn’ wordt
(en werd, blijkens de vele composita, sinds lang) in Friesland aangeduid met de
naam van het gedenatureerde dier. Immers het woord baerch was oorspronkelijk
aanduiding van het ‘gesneden varken’. Wanneer Lamprecht o.a. constateert: ‘es
wird im Frankenlande mindestens ebenso viele grössere Schweineheerden als
Schafheerden gegeben haben’, dan is dat een conclusie, die voor Friesland moeilijk
aanvaardbaar is.
Dergelijke taalkundige redeneringen zijn bij de reconstructie van allerlei
‘oer’-toestanden al vaak (en soms met groot gemak) toegepast, terwijl er voor
perioden van, laten we zeggen nà Christus, zo goed als geen gebruik van gemaakt
wordt. Dat zal o.a. wel daaraan liggen, dat betrouwbare taalkaarten - het enige
soliede fundament waarop men bij deze methode kan bouwen - bij ons nog vrijwel
ontbreken.
Ik ben van mening, dat de taalkundigen meer dan tot dusver contact moeten
zoeken met agrarisch-geïnteresseerden en vooral met hen, die werken op het gebied
der geschiedenis van landbouw en veeteelt. Onze methode zij vooral die van de
‘Wörter u n d Sachen’.

1)

Alleen op Schiermonnikoog zegt men swyn. In het Fri. Wb. ontbreken de composita met swyn
vrijwel geheel. Uit de ‘egel’-kaart blijkt, dat iechelswien tot enkele plaatsen in en om
Kollumerland beperkt is. Wanneer het volgens Fri. Wb. in overdrachtelijke zin wèl voorkomt,
dan moet het leenwoord uit het oosten zijn.
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Met genoegen vernemen wij daarom, dat het in de bedoeling van dr. Reitsma ligt
om, na behandeling van het schaap, het varken, het paard en het rund, deze
landbouwhuisdieren en de verschillende rassen, waardoor zij in de terpen
vertegenwoordigd zijn, in een laatste studie te beschouwen in onderling verband
en ten opzichte van de tijd, waarin ze in de terpen geleefd hebben.
Wij zien deze samenvattende studie met grote belangstelling tegemoet, omdat
zij vermoedelijk ook waardevolle bouwstoffen zal opleveren voor de
historisch-verdiepte taalgeografie. Laten wij trouwens bij de fauna de flora niet
vergeten! Zo is het voor de geschiedenis van het varken in ons land onder meer
niet zonder belang, de nauwkeurige verspreiding te kennen van de Quercus Robur
en de Quercus sessiliflora. Ik kan er met genoegen op wijzen, dat er ten onzent een
voortreffelijk georganiseerd I(nstituut voor) V(egetatie) O(nderzoek van) N(ederland)
1)
bestaat, welks secretaris , de heer J.G. Sloff, bereidwillig overzichtskaartjes van
het voorkomen van verschillende bomen en planten verstrekt. Trouwens álle andere
wetenschappen, die een geografische ordening hunner gegevens op het program
2)
hebben staan, kunnen ons te pas komen . In de taal weerspiegelt zich de g e h e l e
cultuur van een volk: bovencultuur en ondercultuur, cultuur van de stad en, vooral
voor de middeleeuwen, cultuur van het land. Dat de reflexen van chronologisch vèr
verwijderde feiten in vele gevallen wat flauwer zijn geworden, spreekt wel vanzelf.
Maar dat men ook buiten de oorkonden wel cultuurgeschiedenis kan bestuderen
leert ons het beestje met de onfatsoenlijke Hollandse naam, ‘cultuurdrager’ toch
ook op zijn wijze.
L e i d e n , Augustus 1938
G. KLOEKE

1)
2)

Secretariaat: Halsterse Weg 84, Bergen op Zoom.
Ik kan daarom ook niet accoord gaan met hen, die aansturen op een b i z o n d e r nauwe
verbinding, een soort van huwelijk, van de dialectgeografie met de folklore. Dit moet leiden
tot een ongewenste verenging.
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Rabelais, Marnix van Sint Aldegonde en B.N.
L. Sainéan beschouwt in zijn boek L'influence et la réputation de Rabelais, te Parijs
in 1930 verschenen, als ‘le plus vaste témoignage de l'influence absorbante de
Rabelais’ het Tableau des différends de la religion van Marnix van Sint Aldegonde.
Reeds in 1922 had Sainéan in zijn La langue de Rabelais, II pag. 508 en 509, een
lijstje gegeven van enkele belangrijke rabelaisiaanse uitdrukkingen die men terugvindt
in het Tableau; in L'influence et la réputation de Rabelais wordt de woordenschat
van dit Tableau systematisch besproken.
Talrijk zijn in het Tableau de ontleningen aan Rabelais, talrijker nog zijn er de
navolgingen van Rabelais. ‘L'auteur du Tableau va jusqu'à créer du Rabelais’, schrijft
Sainéan:
Il s'abreuve incessamment à la source pantagruéline, d'où lui vient, en
dehors de vocables et d'expressions, l'inspiration satirique et la verve
humorisque du pamphlétaire.
Sa pensée et son expression sont comme calquées sur celle de Rabelais.
Non seulement il puise constamment dans l'océan du vocabulaire
rabelaisien, mais ses propres créations verbales sont inspirées de ce
modèle qu'il a toujours à l'esprit.
On ne saurait done séparer les suggestions rabelaisiennes de Marnix de
celles qui lui appartiennent en propre, les unes et les autres ayant leur
1)
point de départ dans le trésor pantagruélique .
Sainéan heeft zijn onderzoekingen niet uitgestrekt tot Marnix' Den Byencorf der
H. Roomsche Kercke noch tot de nederlandse vertaling van het Tableau, het Tafereel
der Religions verschillen. Daarom willen wij hier het een en ander opmerken over
het al of niet voorkomen van rabelaisie in deze beide nederlandse geschriften.

1)

Op cit., pag. 279, 280.
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Over de verhouding van Tableau tot Byencorf is veel geschreven. J. Wille heeft in
1)
zijn met vele aantekeningen uitgegeven openbare les, Marnix Byencorf , aangetoond
hoe weinig steekhoudend de argumenten waren van hen die meenden dat de
Byencorf uit het Frans vertaald werd. Het Tableau is een, in zijn laatste levensjaren
gemaakte en niet geheel voltooide, omwerking van de franse redactie die Marnix
2)
reeds vroeger van zijn Byencorf opgesteld had .
Wille stelt de Byencorf ver boven het Tableau, G. Oosterhof prees het Tableau
3)
ten koste van de Byencorf , A. Willems roemde beide werken om tenslotte toch de
Byencorf het hoogst te schatten:
Beide zijn in den zelfden geest en met het zelfde doel geschreven,
beide munten uit door vernuft en stijl; zij verschillen echter in sommige
punten, die wij in korte woorden willen aanstippen.
De Bijenkorf verscheen in het oogenblik wanneer de strijd op zijn hevigste
woedde; het Tafereel is eene vrucht van Marnix' ouden dag, toen hij
uitrustte van zijn woelig en eervolle leven. Het eerste is meer driftig, meer
kernachtig, meer krachtig; het laatste is uitvoeriger, grondiger en meer
beredeneerd. Het een is tot het volk, het ander tot de meer beschaafde
kringen gerigt. Al wat men lof-

1)
2)

3)

Gehouden 1918 V.U. A'dam, uitgegeven Schev. 1919.
De papieren voor het tweede Tome van het Tableau werden door Marnix in zeer verwarde
staat achtergelaten. Degeen die ze zo goed mogelijk geordend heeft, bericht in een
Advertissement au lecteur (Tableau III pag. 7) dat hij zeer goed had kunnen zien dat Marnix
‘estoit d'intention d'y faire un grand changement’.
Hoewel de tekstvergelijkingen van Tableau en Byencorf door van Toorenenbergen en
Oosterhof (zie beneden blz. 132 noot 1 en 2), waaruit zou moeten blijken dat het Tableau
hogere litteraire waarde bezit dan de Byencorf en dus de originele tekst is, niets bewijzen, is
het a priori zeer wel mogelijk dat Marnix eerder met het schrijven van de franse tekst dan met
het opstellen van de nederlandse tekst is begonnen.
Dat, zoals Wille, op. cit., blz. 38-41, 67-68, heeft aangetoond, citaten uit Hervet's Epistre aux
desvoyez de la foy in de Byencorf voorkomen door Marnix zelf uit het Frans vertaald (met
voorbijgaan van twee nederlandse vertalingen) en in het Tableau in een lezing die de vertaling
is van de citaten zoals ze in de Byencorf staan, doet echter vermoeden dat bij de betreffende
passages de tekst van de Byencorf ouder is dan die van het Tableau.
La vie littéraire de Marnix de Sainte-Aldegonde et son ‘Tableau des differens de la religion’,
thèse Lille, Kampen 1909.
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waardigs over het Tafereel heeft gezegd, dient ook aan den Bijenkorf
1)
toegekend te worden, alléén is dit laatste nog krachtiger, nog vuriger .
Het is een questie van persoonlijke smaak of men aan de kortere Byencorf met
zijn ongekunstelde stijl (Oosterhof spreekt van een ‘style plus flasque et monotone’)
dan wel aan het breder opgezette Tableau met zijn sierlijke stijl (Wille spreekt van
tweeslachtige opzet en gemaniereerde stijl) de voorkeur wil geven.
Bij de vergelijking van Byencorf en Tableau kunnen wij twee feiten constateren,
onderscheidenlijk inhoud en vorm betreffend.
I. De Byencorf is hoofdzakelijk opgezet om de Epistre aux desvoyez de la foy
van Gentian Hervet te bestrijden. In het Tableau is Hervet's zendbrief op de
achtergrond geraakt; Marnix vervolgt er met zijn spot latere apologeten van de
roomse Kerk als Bellarmin en Panigarolle.
II. De Byencorf is geschreven in de taal van de satire uit de tweede helft der
zestiende eeuw; het Tableau is geschreven in de taal van één bepaald persoon:
Rabelais.
Zijn Rabelais' Oeuvres en Marnix' Tableau beide in het Rabelaisiaans geschreven,
zij behoren tot verschillende letterkundige genres; de boeken over Gargantua en
Pantagruel zijn romans, het Tableau is een pamflet. De schrijvers van deze werken
hebben enkele opvattingen gemeen, vele niet, zij hebben zeer verschillende karakters
en men mene niet dat Marnix door in het Tableau Rabelais na te volgen iets van
zijn persoonlijkheid moest inboeten.
Vóór Sainéan hebben anderen de rabelaisie in het Tableau opgemerkt, Jacques
Auguste de Thou, die Marnix persoonlijk maar zeer oppervlakkig gekend heeft,
2)
schreef over Marnix: ‘Il a mis la religion en rabelaiserie, ce qui est très mal fait’ ;
Oosterhof wees er met nadruk op dat typisch-rabelaisiaanse uitdrukkingen en
stijlfiguren in het Tableau gebruikt worden.

1)
2)

De Bijenkorf der H. Roomsche Kerke, Brussel 1858, Inleiding pag. VIII.
Bayle, Dict. hist. et crit., cinq. éd. T. IV kol. 124.
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1)

Merkwaardigerwijze heeft Wille - op voetspoor van Salverda de Grave - gemeend
dat Oosterhof overdreef, het Tableau vertoont inderdaad veel van Rabelais' stijl,
meent Wille, maar het is onwaarschijnlijk dat Marnix er in naarstig en welbewust
2)
Rabelais zou hebben nagevolgd .
3)
E. Norden heeft in zijn Die antike Kunstprosa uiteengezet hoe, ondanks alle
verschil van schakering, de stijlsoorten van alle tijden en talen in twee hoofdgroepen
gesplitst kunnen worden, die der zg. oude en die der moderne richting. De schrijvers
der eerste richting zoeken de antithese, die ons denken beheerst, in parallelle woorden zinschikking uit te drukken. Dit parallellisme kan door allerlei stijlmiddelen, zoals
congruente reeksen van twee of meer gelijksoortige verba of nomina, overvloedig
gebruik van adjectiva onderstreept en door alliteratie en rijm versierd worden. Telkens
als hierbij de schrijfwijze te zwaar en te versierd dreigt te worden, komt als reactie
de moderne richting op, wier aanhangers eenvoudig en natuurlijk met zo min mogelijk
parallel verlopende perioden trachten te schrijven. Rabelais en Marnix hebben beide
- en deze laatste ook buiten het Tableau - geschreven volgens de beginselen van
de oude school. Het slot van het vijfde ‘capitel’ van Deel I van de Byencorf geeft
een duidelijk beeld van parallellisme, verdubbeling en reeksvorming, alliteratie en
rijm, zoals Marnix die wist te hanteren zonder te rabelaiseren:
Daerom, een yeghelijck, die een goet ende ghetrouwe ondersaet der
heyligher Kercken wil wesen, die sie wel toe, dat hy om gheenen waerom,
de decreten zoo hooghe verheffe, datter de heylighe Kercke onder soude
moeten buyghen, maerlate altijdt sijn lieve Moeder onbedwonghen ende
onverhindert blijven ende vrijen oorlof hebben, om van alle decreten,
canones, schriften ende ordonnantien, te moghen dispenseren,
ordonneren, sententieren, disposeren ender reserveren, ende in

1)
2)
3)

Die, Museum 1910, kol. 176-179 de diss. van Oosterhof besprak.
Wille, op cit., blz. 20, 56.
Dritter Abdruck, Teubner 1915-191.8
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summa, den duyvel op een kussen binden: want sy en wil doch niet
bedwongen, wesen, ende slacht dese oude vossen, daer gheen touwe
aen te belegghen en is; sy weet over alle tuynen ende haghen, over alle
sloten ende grachten, over alle palen ende percken fijn te springen, ende
en heeft anders gheenen reghel, dan haer eyghen goetduncken, haer
devotie, hare goede intentie, ende in summa, haer beste nut ende profijt.
Toch noemt Sainéan met recht gevallen van opeenhoping van verba en substantiva
onder de ‘Emprunts rabelaisiens’ van het Tableau. Zoeken wij bij de twee
voorbeelden van ‘Kyrielle de verbes synonymes’, door Sainéan opgegeven, namelijk:
II. 277

Tellement que lon voit evidemment que
saincte Mere Eglise a plaine et absolute
puissance, authorithé, pouvoir et
commandement par dessus les escrits
des Peres, pour les interpreter, changer,
rechanger, rongner, trancher, couper,
tailler, inciser, chastrer, desoreiller,
desmancher, disloquer, virer, revirer,
brouiller, herser, verser, renverser,
bouleverser, crouler, bransler, trocasser,
lanterner, marteler, tabuter et culebuter,
tout ainsi et en telle forme, maniere,
mode, model, moule, figure, quantité et
qualité qu'il luy plait.

II. 303

sans plus cercher, quester, enquester,
tourner, virer, toupier, vire vauder ou
circonbilivaginer
1)

de corresponderende bladzijden uit de Byencorf op , dan blijkt dat het tweede
voorbeeld genomen is uit een passage die in de Byencorf ontbreekt, bij het citaat
II. 277 vindt men in de Byencorf een analoge gedachte op geheel andere wijze
uitgedrukt:
I. 69

1)

Want anders, dewijle de oude Vaderen
dickmael de een tegen den anderen
strijden, somwijlen ooc haer selfst
eygene schriften contrarie vallen, ende
bynae altijt tegen het gevoelen ende
ghebruyck der heyligher Roomscher
Kercke geschreven hebben, hoe soude
men

Ik citeer het Tableau volgens de uitgave, Bruxelles 1857, de Byencorf volgens de uitgave
Brussel 1858. Bij Wille, op cit., blz. 63, vindt men een tabel die het vinden van de
overeenkomstige stukken in Tableau en Byencorf vergemakkelijkt.
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doch daer uyt goet garen connen spinnen, ten waer dat de heylighe Roomsche
Kercke haer oordeel ende vonnisse daer over streke, om ons de pap voor te
knouwen, ende als met eenen trefter in te gieten het ghene dat wy voor goet moeten
aennemen, ende werpen voort wech achter de banck, al wat haer niet wel en
mondet.
Tableau II. 303 eindigt de verbale reeks met een werkwoord door Rabelais
1)
gesmeed ‘circonbilivaginer’ , II. 277 behoren de gebruikte verba tot het vocabularium
van Rabelais. Rabelais, die Pantagruel en zijn makkers lieden uit het land der
Lanternoysen laat ontmoeten, goochelt op verschillende plaatsen der Oeuvres met
2)
de woorden ‘lanterner’ en ‘lanterne’ , Tableau II. 277 volgt onmiddellijk op de
aangehaalde regels waarin het werkwoord ‘lanterner’ voorkomt, het besluit van het
hoofdstuk met als laatste woord ‘lanterne’:
Et pour ainsi je concluds en concluant par conclusions bien conclusives,
qu'elle n'est aucunement subjette à leurs opinions, doctrines ou escrits:
tant s'en faut qu'ils luy doivent servir de reigle, ou de niveau de doctrine,
et de foy Apostolique, Ecclesiastique, Papistique, fantastique Romaine,
laquelle il faut que tu ailles cercher su tu as envie de la trouver: car icy
tu perdrois tes peines et ta lanterne.
Deze ‘conclusion’ is als een vrije vertaling in het Rabelaisiaans van het slot van
het derde capittel van het eerste stuk van de Byencorf:
I. 69

1)
2)

Summa summarum, men mach op de
schriften der Vaderen gheen fondament
des gheloofs maken, het en zy dat sy
onder de handen der heyligher
Catholijckscher Roomscher Kercken
gheweest zijn, ende als beschuyt wel ter
deghe in den oven der theologanten
herbacken zijn. Want de Roomsche
Kercke mach daer over, nae haer
believen ende goetduncken meesteren
alsoo sy wil.

Cf. Sainéan, La langue de R., II pag. 400-401, 508.
Cf. Sainéan, La langue de R., II pag. 290-292. Zie ook beneden blz. 140.
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In een brief Aen P.M. Auteur des Wespen-corfs valschelijck den Bie-corf der H.
Roomsche Kercke gheintituleert, gedateerd ‘Datum te Ghendt, den dertichsten
Januarij 1598, op S. Aldegundens dach’, te vinden in de bekende bestrijding van
de Byenkorf, in 1600 voor het eerst verschenen, de Christelijcken Bie-corf der H.
Roomsche Kercke Door Joannem David van Cortrijcke, Priester der Societeyt Jesu,
wordt van de Byencorf beweerd dat ze is:
een oprecht rapsodium, ende ghespuys, van alle lasteringen ende
geckernyen by een geschrapt wt Rablaix, met zijnen versierden Pantagruel
ende Gargantua... enz.
Wille laat zich zeer voorzichtig uit over mogelijke rabelaisie in de Byencorf. Zijn
onderzoek leverde hem:
een niet onaanzienlijk getal spreekwijzen, uitdrukkingen en verzen bij
Rabelais, net zoo in den Byencorf voorkomend; geen enkele bewijst alléén
iets, maar alle samen doen mij vermoeden, dat het herinneringen uit
vroegere lectuur van Rabelais zijn. 't Is echter ook mogelijk, dat het deels
gemeengoed was vóór of dóór Rabelais - deels door beide uit zelfde
1)
bronnen werd verkregen .
2)

Bij de door Wille gegeven voorbeelden van eventuele rabelaisie in de Byencorf
is geen woord of uitdrukking door Rabelais voor het eerst geformeerd. Wille's eerste
voorbeeld is ‘liripipium’. Dit komt in de Byencorf voor:
I. 119

1)
2)
3)

Want indien dit dan noch niet helpen en
can, so comen de doctoren van Loven,
met hare groote toten ende doctoors
hoeyen, met hare Aristotelis broecke op
't hooft ende Liripipium om den hals,
ende die sullen alle hare Syllogismus,
hare Sortes currit, hare Quidditates,
Realitates, Formalitates, Ecceitates,
Identitates, Secundas intentiones,
3)
Instantias , ende meer andere
dierghelijcke, soo dapper in de locht
henen schieten, dat...

Wille, op. cit., blz. 20.
Wille, op. cit., blz. 50.
Een dergelijke, alleen nog veel langere opsomming van scholastieke termen Tableau III. 66,
cf. Sainéan, La langue de R., II pag. 81.
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I. 128

Oft so sy (scil. de ketters) immers niets
en passen op alle hare mijteren, staven,
hoeyen, cruynen, covelen, cappucia ende
liripipia, soo moesten sy ymmers
bedencken, dat de h. Paus Pius de
vierde...

II. 152

Ja sy (scil. de Hughenoosche
predicanten) en willen sich niet roemen
yet te weten, buyten alleenlijck Jesum
Christum, ende die selve ghecruycighet;
ende laten sich dunken, dat dat alleene
ten minsten alsoo veel weerdt is, als alle
de doctoors covelen, Aristoteles
broecken ende liripipien, die onse
Magistri nostri ende Supermagistri te
Loven, met soo sueren arbeyt becoopen.

De twee laatste voorbeelden betreffen plaatsen die ook in het Tableau te vinden
zijn:
II. 14

Et quoy? ne sçavent ils pas que le Pape
Pie quatriesme de ce nom...

IV. 186

et mesmes ils se glorifient de ne sçavoir
rien fors Iesus Christ et iceluy crucifié, et
se persuadent que cela seul vaille autant
pour le moins que tout les coqueluchons
des Docteurs, avec les braguettes
d'Aristote, et les lirepippia que les
Magistri nostri et supermagistri achetent
à cher pris et grand travail.

III. 14 is het Tableau korter en slichter dan de Byencorf op de overeenkomstige
plaats, IV. 186 is het Tableau meer rabelaisiaans dan de Byencorf door de uitdrukking
1)
‘braguettes d'Aristote’ . ‘Liripipium’ waarmee in de loop der tijden niet steeds precies
2)
hetzelfde soort kledingstuk werd aangeduid , is geen Rabelais-creatie, maar een
woord dat bij Rabelais en diens navolgers zeer in de smaak viel. Oeuvres I. 18
verschijnt voor Gargantua Maistre Janotus de Bragmardo ‘vestu de son liripipium
3)
à l'antique’ en tot de fictieve bibliotheek van St. Victor,

1)
2)

3)

Cf. Sainéan, La langue de R., I. pag. 159, 161, II pag. 310.
Rabelais, Oeuvres, éd. crit. Lefranc c.s., T. I, pag. 165: ‘La nature du yri pipion a varié avec
les époques. C'est tantôt un capuchon à queue et tantôt a queue du capuchon’. Een
etymologische verklaring ‘le bas-latin liripipium est une forme latinisée du flamand liripipe ou
leerpijpe’ bij Sainéan, La langue de R., I. pag. 168.
Alle de geestige Werken Van Mr. Francois Rabelais... vertaelt door Claudio Gallitalo
(pseudoniem van N.J. Wieringa), Amst. 1682, heeft Meester Janot ‘sijn ouwerwetze koekeloere
lapsak aangedaan’.
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gecatalogiseerd Oeuvres II. 7, behoort het werk Lyripipii Sorbonici Moralisationes
per M. Lupoldum. In het Tableau maakt Marnix niet alleen gebruik van het
substantivum ‘liripipium’, maar de theologische doctoren worden er naar dat
1)
kledingstuk ‘docteurs liripippiez’ genoemd . Johann Fischart, die Rabelais' boek
2)
over Gargantua ‘auf den Teutschen Merdidian visirt’ heeft , die Rabelais'
Pantagrueline Prognostication naast zich had liggen toen hij zijn satirische
3)
jaarvoorspelling Aller Praktick Groszmutter schreef , heeft de Byencorf vertaald ‘mit
4)
Mentzerkletten durchzirt’ d.w.z. met toevoegingen en variaties van hemzelf . Op
het titelblad van de Binenkorb des Heyl. Römischen Imenschwarms staat dat zij is
een ‘Erlesung der Bullenblumen’ o.a. ‘des Magisnostrischen Liripipefenchels’.
Slechts zelden beschikken wij over een aanwijzing dat Marnix een opvallend
woord, waarvan wij weten dat het in de Oeuvres voorkomt, niet door bemiddeling
van Rabelais heeft leren kennen. Bij ‘turelupin’ hebben wij echter reden dit laatste
te veronderstellen, want Marnix gebruikt het Byencorf:
I. 27

Ende daer na te Parijs, men brandender
dickmael met honderden tseffens,
gevende hun den naem van Turelupinen,
Vauldoisen, Lollares, ende andere
lasteringhe namen, om haer in den haet
van de gemeynte te brengen
5)

in een eigenlijker betekenis, namelijk als naam van een ketterse secte , dan
Rabelais, die ‘turelupin’ en ‘tirelupin’ meer als scheldnamen in het algemeen bezigt.

1)
2)

3)
4)
5)

Tableau, II. 133. Rabelais bezigt het participium ‘lyripipié’ Oeuvres III chap. 26.
De Affenteurliche und Ungeheurliche Geschichtschrift Vom Leben, Rhaten und Thaten der
so langen weilen Vollenwol beschraiten Helden und Herrn Grandgusier, Gargantoa, und
Pantagruel... etc. etc. zag in 1575 het licht. In latere uitgaven heet het niet Geschichtschrift
maar Geschichtklitterung. Cf. A. Hauffen, Johann Fischart, Berlin und Leipzig 1921, I.S. 186.
Zie Hauffen, op. cit., I.S. 147 en vlgd.
De vader van Johann Fischart droeg de bijnaam ‘Mentzer’. Voor de Binencorb, zie Hauffen,
op. cit., II. S. 112 en vlgd.
Volgens het Alphabet de l'Auteur François, dat men in de ‘Rabelais de Hollande du XVIIe
siècle’ vindt, werden de ‘Turelupins’ omstreeks 1374 te Parijs verbrand. Sainéan, La langue
de R., II pag. 268, geeft hiervoor het jaartal 1372 op.
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1)

2)

J.J. van Toorenenbergen en Oosterhof hebben stukken uit Byencorf en Tableau
naast elkaar gesteld om te laten zien dat de stijl der Byencorf matter en onversierder
was dan die van het Tableau. Hun citaten uit het Tableau bevatten biezonder veel
rabelaisie.
Om de juiste maat en de juiste aard van het stilistisch verschil tussen Byencorf
en Tableau te overzien, kan men niet met losse citaten met een bepaald doel
bijeengezocht, volstaan. Vergelijken wij stelselmatig de beeldenschat van het eerste
gedeelte van het vierde capittel van de Byencorf, Stuk I, met het begin van het
tweede hoofdstuk van Tableau, Tome I, Partie V. Wij kiezen een stuk uit het eerste
deel van het Tableau, omdat Marnix de bewerking van het tweede deel niet gereed
heeft gekregen en dat deel door een vriend zo goed en kwaad als het ging persklaar
3)
gemaakt is . Wij kiezen de genoemde hoofdstukken uit, omdat hun zakelijke inhoud
vrij parallel loopt.
I. 70

Maer nu zijnder sommighe plompe
menschen, welcke siende, dat de Kercke
boven de Schrift is, en boven aller oude
Vaderen leeringhen ende wtlegginghen,
soo meynen sy nochtans, dat men hare
macht ende authoriteyt soude moghen
met den Concilien omtuynen ende
bepalen

II. 278

Or il se trouve je ne sçay quels badauts
de grosse paste, lesquels voyans que
saincte Mere Eglise a franchi si
dextrement le sault par dessus les
doctrines et interpretations des anciens
Peres, luy voudroyent donner le crocq
en jambe, avec le baston des Conciles.

Het Frans beeldrijker.
I. 70

Ba ja doch, dese lieden comen seker wel
by, sy hadden beter te huys ghebleven.

II. 278

C'est bien à propos truelle, Dieu te gard
de mal maçon: Et je vous prie Messieurs
les nigauts, vous

1)
2)
3)

Philips van Marnix van St. Aldegonde Godsdienstige en Kerkelijke Geschriften,
Verscheidenheden uit- en over de nalatenschap, blz. XLVII.
Op. cit., pag. 83-88.
Zie boven blz. 124 noot 2.
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appartient il de parler si irreverement de l'authorité de saincte Mere Eglise?
‘C'est bien à propos truelle, Dieu te gard' du mal, masson’ zegt Panurge Oeuvres
III chap. 18.
I. 70

hoe nae meynt dit vock, dat de Concilien
meerder macht sullen hebben, om haer
(scil. de heylighe Kercke) in hare perck
ende palen te dwinghen?

II. 279

c'est bien une mocquerie de penser que
les Conciles ferreront ceste cigalle (scil.
regner l'Eglise soubs leurs ordonnances
et escrits), et la viendront enclorre entre
leurs limites.

‘ferrer les cigalles’ is één der nonsensicale bezigheden waarmee de jongeling
Gargantua zich, Oeuvres I chap. 11, onledig houdt.
I. 71

Maer wat goetjaer souden de Concilien
connen ghelden teghen de h. Roomsche
Kercke

II. 280

Mais que tous les frocqs de moniorum
pourroient faire les Conciles contre
saincte Mere Eglise Romaine.

De nederlandse vloek in het Rabelaisiaans vertaald, voor de vindingrijkheid van
Rabelais' helden in het bedenken van voorwerpen waarbij zij kunnen zweren, zie
La langue de R., II pag. 332.
I. 71

hoe soude dat doch focken, dat sy (scil.
de Concilien) nochtans souden niet
alleenlijck boven den Paus, maer oock
boven de gantsche Kercke, op 't hoogh
eynde sitten? soude dan een kapuyn
beter willen wesen dan sijn vader is?

II. 280

et quelle incongruité, quelle supercherie
seroit ce, qu'ils fussent neantmoins au
dessus du Pape, mais assis au haut par
dessus la saincte Mere Eglise, et que
maistre chappon voulut estre de
meilleure extraction que Monsieur le cocq
son Pere?

De vergelijking met de ‘kapuyn’ niet in de oudste drukken van de Byencorf.
I. 72

ontbreekt
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II. 280

Si bien que nostre Pere Bellarmin apres
long belutement de ceste dispute traictee
en quatre ou cinq chapitres, conclud
finallement.

Ook Rabelais gebruikt ‘belutement’, letterlijk het builen van deeg, in
overdrachtelijke betekenis, zie La langue de R., II pag. 280.
I. 72

want daer uyt ontstonde eene
wonderlijcke, schoone ende lieflijcke
melodije

II. 281

Car de ceste gamme se composoit une
fugue musicalle de harmonieuse melodie

I. 72

Ghelijckerwijs als de poëte Homerus
vertelt, dat hier voortijden Eolus, de
coninck der winden, soude Ulyssi sijnen
goeden vriendt, een maelken
gheschoncken hebben, daer alle de
winden in gesloten ende ghepackt waren,
uytghenomen alleen den westen windt,
die hij behoefde om na huys te keeren.
Alsoo ginck het hier oock toe, met den
heylighen gheest ende windt der Vaderen
1)
van Trenten

II. 281

Tout ainsi que le Poëte Homere recite
que jadis le bon Eole Roy des vents avoit
fait present à Ulisse son bon ami, d'une
valise où il tenoit les vents empacquettez
comme une bouette de figues d'Espagne,
excepté seulement le vent Zephire, qui
avoit la clef des champs, pour luy servir
en son voyage.

In het Tableau de vergelijking meer verzorgd; de conclusie ‘Alsoo ginck... Trenten’
is voor een goed verstaander overbodig en wordt in de franse tekst dan ook niet
uitgesproken.
I. 74

Ende daerom werde Joannes Hus ende
Hieronymus van Praga ooc verbrant, om
dat sy uyt de Schrift wilden argueren
teghen 't gene dat de h. Vaders op
handen hadden om te besluyten

II. 282

Et a resté ratifié par les effects: si bien
que Iehan Hus et Ierosme de Prague y

1)

In de voorafgaande zin wordt van het Concilie van Trente gezegd: ‘eer sy eenich artijckel
wilden besluyten, soo sonden sy hare gereetschap in eenen sack oft in een pacxken nae
Romen, om een bulle der bevestinghe van den Paus daer over te vercrijgen... soo dat de
gemeyne man plach te seggen, dat de h. Geest in een maelken gesloten was, soo wanneer
sy haer ghereedtschap nae Romen sonden’.
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hors des escritures, contre ce que les saincts Peres vouloient arrester.
In het Tableau meer alliteratie.
I. 74

men segt gemeynlijck, dat hy hem sacht
spiegelt, die hem aen eenen anderen
spieghelt; ende nochtans...

II. 282

Sage estoit vrayement le renard, qui en
contemplant les traces des autres
animaux et Pecora campi, qui alloient
tous vers le Roy, Monsieur le Lion, sans
qu'un seul en retournat, ne s'y voulut fier,
le finet.

I. 74

Maer hadde de selve Bisschop (scil. een
Bischop die zich vermeten had te zeggen
dat men de Paus niet allerheiligste maar
heilige Vader moest noemen) sijnen
mondt niet balde toegestopt, dat woordt
hadde hem wel suer opgecomen: want
men wilde hem van stonde aen, in een
gat wijsen, daer hy des Paus macht wel
beter hadde leeren bedencken

II. 283

et s'il n'eut pas bien tost bridé sa langue,
il eut en un beau cul de fosse apprins à
mieux balancer la valeur et portee d'un
Dieu en terre.

‘Dieu en terre’ wordt de Paus genoemd door de Papimanes, wier eiland Pantagruel,
Oeuvres IV chap. 48, bezoekt.
I. 74

Diesgelijcks oock, hadde sich de
Bisschop Petrus Paulus Vergerius, met
sommighe andere kijverkens, niet in tijts
wech gepackt, men soude met hen al
even ghelijck ommegespronghen
hebben, als men met Joanne Hus te
Constantien ghedaen hadde

II. 283

Comme pareillement si l'Evesque Pierre
Paul Vergere, avec quelques autres
causeurs, ne se fut bien tost retiré, on
l'eut bien gratté, là où il ne luy
demangeoit pas: Mais il fut sage et
1)
troussa ses quilles en temps et heure.

1)

‘Quille’, ‘Kegel’, bij overdracht ook ‘been’. In Le grand dictionnaire François-Flamand van J.L.
d'Arsy, herzien door Th. La Gruë, Amst. 1694, eest men: ‘trousser ses quilles - sijn goedt
inpacken, doorgaen’.
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In het zelfde hoofdstuk I. 11 waarin de jeugdige Gargantua cicades beslaat, krabt
deze zich ook ‘où ne luy demangeoit poinct’.
I. 75

.. dan slechts om met Inclinato capite te
segghen
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Placet, op 't ghene dat haer van der h.
Vaderen weghen mochte voorghedragen
werden, ende voorts het broodt uyt de
schimmel te helpen eten
II. 283

.. Mais seulement pour baisser la teste,
et avec une profonde reverernce
consentir à la prosopee sub verto Placet,
ou Fiat, ou Proficiat, et au reste faire
grand chere Margot, et garder le pain de
moisir.

In het Tableau meer beeldspraak.
I. 75

Nu dan, soo de Bisschoppen ende
Prelaten anders gheene stemme int
Capittel en hebben, maer worden slechs
voor cijphers gherekent, om den hoop
groot te maken, hoe vele min sal den
leeken alsulcks ghegunt worden, die
doch aldaer noch int brouhuys noch int
backhuys gesien en zijn?

II. 283

Or ces bons Allemands formoient ainsi
leur Topique, A majori ad minus. Si les
Evesques et Prelats, et autres Peres
cornus, n'ont pas de voix en chapitre, et
ne sont contez que pour ciffres, que
sera-ce de nous, qui sommes laicqs, et
qui par delà les monts ne sommes tenus
que pour povres oltramontains, et
simples Vade mecum?

In het Frans doet hier de inleidende zin en de uitdrukking ‘Peres cornus’
rabelaisiaans aan. Het Nederlands is kort en krachtig.
I. 75

In summa, het Concilium en wordt niet
generael oft oecumenicum ghenoemt,
om dat een yeghelijck sijnen snater
soude daer in comen steken

II. 283

Et en cela certes, ils ne comptoient pas
sans leur hoste: mais il semble qu'ils
n'avoient pas bien penetré la caballe
Catholique Romaine, quand de là ils
venoient à inferer que ce- Concile de
Trente ne pouvoit estre tenu pour Concile
libre et general.

‘Compter sans son hoste’ is een zeer bekend spreekwoord, maar dat Marnix het
hier gebruikt zal wel weer door Rabelais komen, want het is opvallend dat het in
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diens Oeuvres opgenomen is in de lijst van dwaze bezigheden van Gargantua,
waaruit wij reeds tweemaal een citaat gebruikt vonden.
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I. 75

Waerom dan? Om dat het ons afbeeldt,
ende als een batement ofte schouspel
voor ooghen stelt ende representeert de
alghemeyne ende generale Kercke Gods,
die gants ende gaer nae de stemme
haers herders, namelijck des Paus van
Romen, staet: ghelijck als van den
voorseyden Cadinael Polus wel
ghemerckt ende aengheteeckent is. Ende
het wordt oock opentlijck verclaert in de
bullen des voorseyden Conciliums van
Trenten, als dat het is ende wort te rechte
ghenoemt een generale oft alghemeyne
Concilium

II. 284

Puis que comme nous avons dit, il
representoit à l'usage d'une comedie
Pantalonesque la generale université de
toute la mappemonde Catholique
Romaine: et comme chante le texte de
la Bulle, c'est à dire, le prologue de la
Comedie, il se nommoit avec grande
raison Le Concile general ou universel.

In de Byenkorf dus een vergelijking met een rederijkers esbatement, in het Tableau
een met een ‘Commedia dell'arte’, die zeer uitgewerkt wordt.
I. 76

Daeromme hadden voorwaer de
Duytsche Vorsten ende Protestanten
groot onrecht, als sy seyden, dat het
gheen vry ende generael oft alghemeyn
Concilium was. Want een schaep soude
dat wel met een ooghe mercken, dat het
hen, noch niemant ter weerelt, verboden
en was, tot Trenten te comen, om haer
geldeken aldaer te verteeren

II. 284

Il estoit doncques general, puis qu'il estoit
permis à tous de le celebrer, et par
consequent il estoit aussi libre: Car une
Comedie s'appelle libre et generalle, non
pas qu'il soit loisible à tout le monde d'y
dire son rolle (veu que cela n'appartient
qu'à Messer Pantalon, à Zani, à Messer
le Florentin, et ad altri Signori comedianti)
mais à cause qu'il est libre et loisible à
chascun de la aller veoir et ouyr, pour y
passer son temps, en bien payent.

In het Nederlands een drastische beeldspraak, in het Frans doorgaan op de
vergelijking met de ‘commedia dell'arte’.
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By het verdere uitwerken van de vergelijking met de italiaanse ambachtscomedie
vergeet Marnix niet onder de
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hand te rabelaiseren, de Paus is ‘le grand Archipantalon de la Comédie - het prefix
“archi” is ook bij Rabelais zeer productief - en wat de leken betreft:
II. 285

qu'ils se contentent de celebrer le Concile
en oyant Messes, et en crocquants à
chasque matin cincq Patinostres et cincq
Avemarias, pour empocher la pleine
emulgence, qui leur est liberalement
offerte en tirant seule au chevrotin.

Rabelais schold een monnik voor “croquelardon”, Marnix spreekt van
1)
“croquelardon” en van “croque-messe” ; tirer au chévrotin’ komt, behalve in het
reeds meermalen genoemde hoofdstuk I. 11, ook elders in de Oeuvres voor en
2)
betekent dan zoveel als ‘wijn drinken’ . In de Byencorf komen, zoals wij ook
verwachten,
I. 76

ende (niemant ter weerelt was verboden)
het Concilium selve te houden ende te
celebreren, met missen te hooren, met
vasten, ende met vijf Paternosters ende
vijf Avemarien te lesen; ja den vollen
aflaet werde hen also wel gegunt, als
eenige Bisschoppen ende Prelaten die
daer waren

geen uitdrukkingen voor die corresponderen met ‘croquer messe’ of ‘tirer au
chevrotin’.
I. 76

Maer het en was daer niet, daer de
mosschelen laghen: sy souden gheerne
stemmen int Capittel ghehadt hebben

II. 285

Mais croyez que ce n'estoit pas ceste
branche là, où ces oiseaux d'Allemagne
vouloient se percher, ils eussent
volontiers eu voix en chapitre les bons
Dandins.

Voor ‘daar liggen de mosselen’, zie Wdb. der Ned. Taal IX kol. 1165. Wanneer
Marnix, Tableau I 35, de Roomse clerus aanduidt als ‘le ramage de tous ces
Papegaux, Cardingaux, Evesgaux... et autre oiseaux de la forest Papimanique’ dan
hebben wij - het is vaker opgemerkt - te doen met een fantasie naar aanleiding van
Oeuvres V chap. 3; al kan natuurlijk Marnix zeer goed mensen vogels noemen
zonder

1)
2)

Tableau III 116.
Zie La langue de R., I pag. 383, II pag. 256.
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onder de invloed van Rabelais te staan - Byencorf I 64 eindigt een lange
1)
persoonsopsomming dan ook ‘ende andere sulcke voghels’ - toch moeten wij
bekennen dat het laatste citaat Byencorf I 76 in het Nederlands, Tableau II 285 in
het Rabelaisiaans geschreven is. In het Tableau worden evenals in de Oeuvres de
2)
Duitsers telkens als voorbeelden van barbaren genoemd .
I. 77

Maer, beloy, de h. Vaders ende de Paus
waren soo geck niet: sy saghen het al
dieper in. Want hadden sy dat gareel
eens om den hals ghetoghen, soo waren
alle hare spillen t'samen in de asschen
ghevallen, ende alle de Roomsche
Kercke en soude niet eenen verrotten
appel meer ghegolden hebben. Neen,
neen, sy sullent hen wel wachten: want
dit punct sal men haer uyt den handen
niet rucken, als dat alle Concilien lam,
creupel ende blindt, ja gants machteloos
zijn, soo verre als de h. Paus van Romen
daer over niet en presideert, ende het
selve nae sijn goetduncken stuert ende
regeert. Want hij ist ooge ende vijf zinnen
van alle Concilien.

II. 285

Cancaro Fratel! Tirez vous de là, il y a
fait chaud, vous vous bruslerez
Messieurs les Protestans. Et que pensez
vous faire? estimez vous que les saincts
Peres et le bon Pape de Rome soient
des escrevisses de mer, qui portent leur
cervelle dans la gibbaciere? Croyez qu'ils
entendent fort bien à vostre mine, que si
une fois leurs venerables Paternitez
recevoient ce bast là, ce seroit assez
pour metamorphoser leurs pourpoints en
peaux d'asnes d'Arcadie, et leurs mitres
en oreilles asinines, ou en cornes
buffalines: il se garderont bien de ce mal
là, ne vous chaille: priez seulement sainct
Eloy, qu'il les garde de la verolle et de la
caquesangue: Car il a toutes bonnes
bestes en sa garde, le bon Patron. Au
reste tenez pour une maxime resoluë,
qu'il n'y que la maistresse lanterne du
Pape qui puisse conduire ceste chourme
de galeres: Car il est l'oeil des Conciles
et la lanterne de l'armee Catholique
Romaine.

1)
2)

Tableau II 264 ‘et autres oiseaux de semblables plumes’.
Cf. het citaat Tableau II 283 boven blz. 136.
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Met beide handen put Marnix hier weer uit de rabelaisiaanse woordenschat. De
rabelaisist weet dat ‘caquesangue’ en ‘cancaro’ - dit laatste in de franse vorm
1)
‘cancre’ - voorkomen onder de ruime sortering vloeken van de Oeuvres, dat
Rabelais ‘gibiciere’ - eigenlijk ‘weitas’ - gebruikt in uitdrukkingen als ‘la gibiciere de
2)
ma memoire’ , dat de ‘Asnes d'Arcadie’ op verschillende plaatsen van de Oeuvres
3)
genoemd worden , dat Pantagruel en zijn makkers hun beroemde zeetocht maken
op een middeleeuws galei, waarvan de bemanning in het Italiaans ‘ciurma’ - term
4)
die in het Frans ‘chorme’ of ‘chourme’ luidt - genoemd wordt . De rabelaisist tenslotte
verwondert er zich niet over dat - wij zeiden het reeds - in het Tableau de ‘lanternes’
veelvuldig genoemd worden. Wie bovendien de Byencorf kent, merkt op dat daar
geen lantaarns bijlichten, noch aan het slot van het derde capittel van het eerste
5)
stuk , noch in deze passage over den Paus en de Concilien, noch in wat enkele
regels verder staat.
I. 77

ghelijck als men int boeck der Decreten,
in de 17. distinctie claerlijc sien mach

waar het Tableau zegt:
II. 286

ainsi que clairement et sans lanterne tu
peus veoir au livre des decrets, en la
distinction dixseptieme.

Het lijkt mij onnodig verder zinsnede voor zinsnede Tableau en Byencorf te
vergelijken, wij noemen nog enkele frappante gevallen van rabelaisie uit het
hoofdstuk van het Tableau waar wij mee bezig zijn. Steeds opnieuw moeten wij
daarbij constateren dat de Byencorf niet rabelaiseert. De rabelaisie van het Tableau
betreft, naar wij weten, zowel regelrechte ontleningen als min of meer vrije variaties
op rabelaisiaanse themata. Zij openbaart zich ook in de woordvorming en woord-

1)

2)
3)
4)
5)

‘Cancaro Fratel’ wordt altans niet opgegeven door Sainéan bij zijn uitvoerige bespreking der
‘jurons’ uit de Oeuvres, ook komt het niet voor in de Glossaire-index door Louis Moland
opgesteld voor de Rabelais-editie van Pierre Jannet, 7 delen, Paris s.d. (omstreeks 1870).
Cf. La langue de R., II pag. 273.
Cf. La langue de R., II pag. 320.
Cf. La langue de R., I pag. 113.
Zie boven blz. 128.
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verdraaiing, in de loslippigheid van expressie en in toespelingen op de nederigste
menselijke verrichtingen.
I. 78

Want die eerweerdighe broeder Thomas
Vio heeft in het voorseyde Concilie van
Lateran opentlijc verclaert, dat de ghene
die den Paus onder de Concilien willen
dwinghen, doen effen ghelijck als de
ghene die de Vader sijnen kinderen, het
hooft den voeten, de veltheer sijnen
lantsknechten, ende de schaepherder
sijnen schapen wil onderworpen

II. 286

C'est à dire que tous Conciles seront
boiteux, estroppiez, csrenés, morveux,
baveux, chassieux, borgnes, aveugles
et foireux, si le sainct Pere de Rome ne
leur mouche le nez, et leur fait officium
humilitatis à la Iesuitique, en leur
torcheant le derriere, pour les rendre
beaux enfans.

Wij worden hier herinnerd aan Oeuvres I chap. 13 en aan een passage uit Oeuvres
I chap. 52 over vrouwen ‘qu'estoient borgnes, boiteuses, bossuës... enz.’.
I. 78

In summa, het blijckt claerlijck, dat alle
Concilien ende ordonnantien ter weerelt,
niets en vermoghen teghen het gheweldt
des Paus, ende teghen de authoriteyt
der Kercken: want sy is de roede al
ontwassen, sy en vraeght nae geen
Schriften noch Concilien: sy heeft den
heylighen Gheest al in de mouwe
stekende, ende mach doen al wat haer
ghelieft

II. 287

Or donnez moy donc à boire, et sçachez
que tous les Conciles et ordonnances du
monde ne peuvent rien contre la
puissance de ce Diable de Pape, et de
sa commere la bonne Dame Eglise
pygostolique Catholique Romaine, qui
est pieça hors de page, et au delà de
toute censure et discipline, et ne se
soucie ne d'Escritures, ne de Conciles,
ayant le droict divin et humain
enguiponné en l'estomac de son
compere le Pape: Elle peut faire ce que
lui plait, et tout passe par ses tripes,
comme par le cul du singe.
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Deze passus begint in de Byenkorf met het stijve en ernstige ‘In summa’, in het
Tableau met een verzoek de beker te vullen, zoals Rabelais ook gaarne tot zijn
lezers richt. In de Byencorf is de vergelijking van de h. Roomsche Kerk met een
monnik die in de wijde mouw van zijn pij heilige
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schrifturen bij zich draagt uiterst plastisch en zeer te pas gelanceerd. ‘In de mouw
steken’ was een in het Nederlands bestaande uitdrukking, in het Tableau gebruikt
Marnix hier waarschijnlijk - met absolute zekerheid laat zich dat niet zeggen - een
uitdrukking door zijn eigen speels vernuft gevonden ‘enguiponner en l'estomac’,
1)
geïnspireerd door het ‘diable engipponé’ dat Rabelais uitdacht . ‘Pygostolique’ dat
ter variatie van apostolique’ gebruikt kan worden, is een afleiding van πυγοστόλος
2)
dat betekent ‘ook van achteren bevallig-geplooide kleding dragend’ .
I. 80

Daer nae, mochten sy ons het
Concilium Triburinum voor de neuse
stellen, welck verbiedt, dat men gheen
gelt ontfanghen en sal voor de
begraeffenisse. Wat goet jaer, wie soude
van dien cost willen eten?

II. 288

D'ailleurs ils nous viendroient
matagrabolizer le moule de nos bonnets
Doctoraux, avec le Concile Triburtin, où
il est defendu de ne recevoir argent pour
sa sepulture. Pasques de Soles! Et qui
voudroit sausser son pain en ceste
souppe là?

3)

‘Le moule de notre bonnet’ is een omschrijving voor ‘hoofd’, die in de Oeuvres
4)
voorkomt . ‘Matagraboliser’ is door Rabelais samengesteld uit de griekse stam voor
‘dwaas, ijdel’ en een afleiding van het franse werkwoord ‘grabeler’, ‘nauwkeurig
5)
onderzoeken . Rabelais geeft Meester Janotus de Bragmardo, die zich uitslooft een
deftige rede te houden, dit geleerde verbum in de mond (I chap. 19) ‘il y a dixhuit
6)
jours que je suis à matagraboliser cette belle harangue’ .

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Cf. La langue de R., II pag. 265 en het daar geciteerde ‘moine enfrocqué’.
Enkele andere malicieuse verdraaiingen van ‘apostolique’ uit het Tableau geeft Sainéan,
L'infl. et la rép. de R., pag. 294.
‘Sy’ de ketters, ‘wij’ de verdedigers van de Roomse Kerk. Men weet dat in Tableau en Byencorf
juist de zogenaamde verdedigers de zwaarste anti-argumenten aanvoeren. Zij doen dat in
grote gemoedsrust, daar zij als zo kortzichtig en zelfgenoegzaam worden geschilderd, dat zij
nimmer de ware portee van hun woorden kennen.
Cf. La langue de R., II pag. 253.
Cf. La langue de R., II pag. 402-403.
Door Wieringa, op. cit., I blz. 63, vrij maar goed vertaald: ‘'t is maar achtien dagen dat ik mijn
hooft en herssenen schier te bersten gepeinst heb, om deze zo schoone aanspraak t'zaamen
te timmeren en metzelen’.
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Het is een lumineus idee van Marnix ‘moule de bonnet’ te kiezen als object bij
‘matagraboliser’, en wegens hun ironische waarde en door de alliteratie passen
deze uitdrukkingen bij elkander. ‘Pasques de Soles’ is een uitroep, waarvan zich in
1)
de Oeuvres de vrienden van Pantagruel bedienen .
I. 81

ende van hem (scil. van Paus Eugenius;
de ketters beweren dat deze Paus, nadat
hij door het Concilie van Bazel wettelijk
afgezet was, met geweld weer in zijn
stoel is geholpen) zijn voort alle de
Bisschoppen, Cardinalen ende Pausen,
jae alle papen te ghelijck, die noch tot
onsen tijden zijn, als een hoop bigghen
uyt een vruchtbare seughe uytgesproten

II. 290

si bien (scil. est galantement reinthronizé
le Pape Eugene) que de luy sont
procedés, creez, engendrez, produits,
jetés, faonnés, veellés, couvés et esclos
tous et quelconques autres Evesques,
Cardinaux et Papes, voire et tous les
Prestres et Caphards en general, jusques
à nostre temps present: comme un
microcosme de mousches et
moucherons entour une riviere ou lacq
desbordé, apres les jours caniculaires.

De uitdrukking ‘microcosme de mouches’ vindt men ook elders in het Tableau
namelijk:
III. 284

Il est encor depuis n'agueres advenu en
Hollande qu'une bonne commere venant
visiter nostre Dame de Heuckelem avec
une grosse bosse sur le dos, au partir de
là, comme elle eut achevé ses precales
et devotions, et eslargi liberalement ses
offrandes, s'enretourna au logis toute
joyeuse, et gaie comme un microcosme
2)
de mousches, laissant la bosse derriere .

Vrolijk zijn ‘comme un microcosme de mouches’ is een rabelaisiaanse beeldspraak.
Als Rabelais in de proloog van boek IV een homerisch gelach beschrijft, zegt hij ‘A
ces mots

1)
2)

Cf. La langue de R., II pag. 365.
Byencorf:
I. 281 Ende noch onlancks ist in Hollandt ghebuert, datter een arm vrouken met eenen grooten
buldt seer devotelijck quam versoecken onse Liefvrouwe van Heukelem, ende nae dat sy
hare offerhande ghedaen hadde, so keerde sy wederom t'huys, ende liet haren bult achter.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

144
tous les venerables Dieux & Déesses s'eclaterent de rire, comme un microcosme
de mouches’. De in het felle zonnelicht trillende muggenzwerm kan als beeld van
onbezorgde vrolijkheid genomen worden, zeker ook, zoals Marnix Tableau II. 290
doet, als een symbool van overvloedige vruchtbaarheid.
1)
Wanneer men met Willems, wiens oordeel wij citeerden , meent dat de Byencorf
krachtiger en vuriger is dan het Tableau, dan wordt, vrees ik, de satyrische kracht
die opgehoopt ligt in de rabelaisistische uitdrukkingen van het Tableau onderschat.
Aan de andere kant ontken ik dat vergelijking van Tableau en Byencorf moet leiden
tot depreciatie van het nederlandse werk. Waar Marnix in de Byencorf kort was
zonder aan duidelijkheid iets te wensen over te laten, vindt men in het Tableau zijn
zinnen, hoewel onberispelijk geconstrueerd, wel eens overbelast door de ongeremde
stroom van invallende gedachten en beelden. Als voorbeeld een passage over de
trans-substantiatie:
III. 119

1)
2)

Mais Ioannes de Lovanio ce venerable
et sçavant maistre Lievre, lequel de son
temps encoffra toute la sagesse de
Louvain dans le creux de la rotonde
2)
sphere de sa teste troulogale , jusqu'à
ce qu'en ayant esté longtemps pregnante
à l'usage de Iupin, elle enfanta en lieu
d'une Minerve Madame la Phrenesie,
grand tante d'Alecto la Furie infernale,
allegue bien un autre mystere au livre
qu'il en a fait sur ce propos, disant, qu'il
si fait un horrifique miracle, à scavoir que
le pain n'est plus pain, ains y demeurent
seulement les proprietez du pain qui sont
pendantes en l'air sans appuy ou
fondement; tout ainsi que si une vache
pendoit par le bout de la queuë au batail
de la grande cloche de nostre dame de
Paris, et neantmoins il y demeuere encor
entre ces proprietez une certaine forme
essentielle du pain, et toutesfois il n'est
pas pain: bref on y cueille autant de
meures que de vertes. Ouy est autant
que non chez luy, et non vaut

Boven blz. 124.
De ‘Philosophe Ephectique, & Pyrronien’ die Panurge, Oeuvres III, gaat raadplegen heet
Trouillogan.
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ouy, les nuës sont paille d'airain, vessies lanternes, et crottes de chevres sont
bonnes perles à patinostres, on en pourroit bien encor alleguer d'autres, mais cecy
suffit pour monstrer que ceste belle transubstantiation est bien autre viande que
cheville de pastez, tant y a que tous nos venerables maistres y perdent le nort.
Het subject ‘Ioannes de Lovanio’ is door vele tussenzinnen gescheiden van het
praedicaat. Velen zullen hier - ook om de kortere conclusie - aan de nederlandse
1)
lezing de voorkeur geven :
I. 174

Maer Joannes de Lovanio, die
eerweerdige ende hooghgheleerde
Magister noster, die de wijsheyt van
Loven alleene in sijnen cop soo langhe
bewaerde, tot dat hem de cop kranck
werde ende sinloos, die segt in sijn
boeck, dwelck hy op dese materie
gheschreven heeft, dat hier een
wonderlijck mirakel gheschiedt, als dat
het broodt gheen broodt meer en is, maer
daer blijven slechts de eyghendommen
des broodts in de locht hanghende
sonder grondt oft bodem ghelijck als of
2)
een koe op eenen kerseboom hinghe:
ende datter nochtans evenwel onder
dese eyghendommen een wesentlijcke
ghestaltenisse des broodts overblijft, soo
dat het noch broodt is, ende en is
nochtans gheen broodt. In somma, men
haelter soo vele appelen als peeren: jae
is neen, ende neen is jae. De kieckens
eten hoy, ende peerdestront zijn goede
vijghen by hem.

Het merkwaardigste bij de vergelijking van deze beide passages, want kenmerkend
voor Marnix' beheersing van het populaire Nederlands en het rabelaisiaanse Frans,
vind ik dat de koe die in de Byencorf volgens een vaderlands spreekwoord in de
kersenboom hangt, in het Tableau gehangen is aan de klepel van de grote klok van
de Lievevrouwen Kerk te Parijs, d.w.z. aan de klepel van de ‘cloche bien clochable’
waar-

1)

2)

In de Byencorf wordt het subject ‘Joannes de Lovanio’, hoewel de onderbrekende zinnen
korter zijn dan in het Frans, hervat door een aanw. vnwd. in ‘die segt... enz.’ In het Frans zou
een dergelijke hervatting rythme en vaart van het betoog gestoord hebben.
Andere uitgaven: ‘in eenen kerse boom’. Voor ‘hangen als een koe in een kersenboom’ zie
Wdb. der Ned. Taal, VII kol. 2436.
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van zich Gargantua in een onbezonnen bui meester maakte, maar die de burgers
van Parijs terugkregen noch voordat meester Janotus de Bragmardo zijn pleitrede
had kunnen afsteken.
Tot hoe'n groot Rabelaisist Marnix zich ook gevormd heeft, hij heeft niet langs
1)
directe weg de invloed van Rabelais op de nederlandse Letteren bevorderd . Indirect,
zeer zeker. In 1601 verscheen ‘T'Amstelredam, By Jan Evaertsz. Cloppenborch
boeck-vercooper opt water inden grooten Bybel’ het Tafereel der Religions
verschillen.... door Philips van Marnix Heere van S. Aldegonde Overgeset uyt den
Fransoyse in nederduytsche tale door B.N. Het is een vertaling van deel I van het
Tableau. Men vindt deze vertaling beschreven op pag. 372 van deel IV van de
brusselse Tableau-uitgave Quinet-Lacroix in een Notice bibliographique sur les
écrits de Philippe de Marnix. Achter B.N. staat daar tussen haakjes ‘Bodel Nijenhuis’.
Ik vrees echter dat deze toeschrijving op losse gronden is geschied, in de achttiende
eeuw is Bodel Nijenhuis een bekende familie, maar omstreeks 1600 zal deze dubbele
geslachtsnaam nog wel niet gebruikt zijn. Van Toorenenbergen, op blz. 213 van
zijn Verscheidenheden in een Bibliographie van den Biënkorf en het Tableau des
differens de la religion, het Tafereel vermeldend, rept dan ook met geen woord over
een aanvulling van de initialen B.N.
Jan Evertsz. Cloppenborch heeft later verschillende malen de Byencorf
2)
uitgegeven . Een vertaling van deel II van het Tableau schijnt noch bij Cloppenborch
noch elders verschenen te zijn. En inderdaad de ‘vele Godtvruchtighe, yverighe
herten in dese onse Nederlanden, die de Françoysche tale

1)

2)

Dit menen wel de heer en mevrouw Romein, die, Erflaters van onze beschaving, I Amst.
1936, pag. 191, over de Byencorf schrijven: ‘Men behoeft geen kenner van Rabelais te zijn
om in te zien dat Marnix zich hier een waardig leerling van den Fransen meester (scil. Rabelais)
betoont’. Naar ik vrees, geldt in deze: des te oppervlakkiger de kennis, des te gemakkelijker
het inzicht.
Zie van Toorenenbergen, op. cit., blz. 201. Noch de Byencorf-uitgaven noch het Tafereel
vindt men genoemd bij de uitgaven van Jan Evertsz. Cloppenborch op blz. 1227 van De
Boekhandel te Amsterdam. Voornamelijk in de 17de eeuw van Kleerkooper en van Stockum.
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niet en verstaen, nochtans deses Boeck geern souden lesen’, voor wie blijkens de
opdracht van den uitgever aan Prins Maurits de vertaling van het Tableau bestemd
was, kon men beter de Byenkorf dan het Tafereel in handen geven.
B.N. heeft - met reden - zijn taak lang niet gemakkelijk gevonden. Cloppenborch
bericht in de opdracht:
Zoo hebbe ick al mijn uyterste vlijt aenghewendt, om een oversetter te
kryghen, die my tselfde boeck heeft overgheset; in 't welck te doene, ick
geen moeyten noch costen hebbe gespaert, nochtans in 't werck wesende,
hebbe ick dickwils met hem in becommernisse gheweest, overmidts de
diepsinnigheyt des Auteurs: ende noch bovendien, door vele vreemde
onghehoorde woorden, die d'Auteur deurgaens heeft gebruickt (diemen
noemt niet moghelijck te vertalen) maer in alle dese bovenghenoemde
swarigheden wesende, heeft de oversetter, zo veel hem moghelijcken
was, den eyghen sin ende meeninghe des Auteurs ghesocht te treffen;
doch voor de vreemde woorden diemen niet kost verduijtsen, heeft hij
moeten ander oubollighe, best-dienende woorden ghebruycken, die in
onse sprake, zoo veel moghelijcken gheweest is tselfde bedieden ende
uytbeelden conden.
In het Den Hollandzen Drukker Tot de Leesers van Wieringa's Rabelais-vertaling
wordt de ‘Nieuws-gierige Geesten’ bericht:
Derhalven heb ik hem (scil. Rabelais) in plaats van vreemd en onzuiver
Fransch doorspekt met Grieks, Latijn, Italiaans, Spaans, Engels, Hoogduits
en andere uitheemsche taalen, daar hy vol af was, slechts duydelijk
Nederduits leeren spreeken.
Cloppenborch en B.N. weten nog niet van puristische theorien, ‘de vele
onghehoorde woorden’ vinden zij lastig te vertalen, aan kritiek op het gebruik ervan
denken zij niet.
Men kan zich moeilijk voorstellen dat Marnix, had hij het werk van B.N. gekend,
daar biezonder mee ingenomen geweest zou zijn. Zijn subtiel taalgevoel zou zich
er zeker tegen verzet
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hebben dat B.N. de franse zinsindeling bijna altijd op de voet volgt, alsof het verschil
van taal alleen in de woorden en niet in de zinsbouw schuilt. Ook zou Marnix wel
geoordeeld hebben dat de letterlijke vertaling van veel rabelaisie nietszeggend
moest zijn voor een lezerskring van weinig ontwikkelde Nederlanders ‘die de
Françoysche tale niet en verstaen’.
Wie de feiten niet kent, zal het Tafereel voor een werk van oudere datum houden
dan de Byencorf. Het voegwoordelijk gebruik in het Tafereel is zwaar: dewijl dat,
nademaal dat, hoewel dat, niettegenstaande dat, overmidts dat, want al ist sake
dat... enz. Een acc. c. inf. constructie met pron. rel. als acc. lost B.N. op met voegw.
bz.:
I. 322

lesquels (scil. Pasteurs et Docteurs) il
s'imagine devoir estre cognues à la
morgue et à l'habit,

118. v.b.

de welcke hy hem laet voorstaen datse
aent gelaet ende aent cleet moeten
bekent zijn.

‘Or’ waarmee vele zinnen in het Tableau beginnen, vertaalt B.N. telkens weer
met ‘Wel aen’, wat plomp aandoet. In het Tafereel vindt men meer directe schimp
dan in het Tableau: ‘sainct’ wordt vaker door ‘heyloos’ dan ‘heylig’ vertaald,
‘venerable’ en ‘reverend’ worden bijna steeds door ‘narweerdig’ weergegeven, bv.:
II. 356

Admirable doncques, voire trois cens et
trente fois admirable est la divine vertu
de ceste quintessence

296. v.b.

Seltsamenarrelijc is dan, ja ses hondert
ses en sestighmael wondernarrelijc is de
voddelijcke dueght van dese
quintessentie.

De verandering van het getal 330 in 666 toont dat B.N. de alliteratie niet
verwaarloost; ‘voddelijck’ voor ‘goddelijck’ is een woordverdraaiing zoals men in het
Tableau ook aantreft. Al strooit B.N. zijn woordverdraaiingen nog niet zo kwistig uit
als Fischart, die alle uiterlijke kenmerken van de satire onmatig toepast, hij bedenkt
er toch meer dan Marnix. Evenals Marnix geeft B.N. allerlei verschrijvingen van
‘katholiek’, naast ‘université’ gebruikt Marnix ‘humeversité, luneversité,
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cluniversité’, B.N. heeft het over de kruyneversiteyt, kruneversiteyt en
1)
hoereversiteyt’ , de r van ‘decreten’ wordt in het Tafereel geregeld onmiddellijk na
de d geplaatst, in plaats van ‘doctor’ schrijft B.N. gaarne ‘bottoor’, ‘goddelijck’ wordt
niet alleen verhaspeld tot ‘voddelijck’ maar ook tot het zuid-nederlandse adjectief
2)
3)
‘hoddelijck’ , de rabelaisistische adjectiva ‘miraclifique’ en ‘mirlifique’ worden
4)
vertaald door ‘moyrekelijck’ en ‘moy-rekel-luysigh’ . Dergelijke woordspelingen
vergroven de vertaling van het Tableau, uit het kader vallen doen zij echter niet.
Van sommige woordspelingen moeten wij zeggen dat zij snedig te pas zijn gebracht,
zoals:
II. 286

Car c'est icy la marque pour cognoistre
la difference entre les Conciles et
conciliabules, pareille à celle qu'il y a
entre demons et demonions sauf que les
uns sont tousjours noirs, et les autres
quelques fois bigarez et de diverses
couleurs

270 r.a.

want hier is het kenteecken om het
verschil tusschen de concilien en
conciliabelen te kennen, de ghene
ghelijck die daer is tusschen Kerck-uylen
en Clercuylen, behalven dat d'eene
snachts en d'ander sdaeghs inde Kerken
regneren.

II. 282

Et ce sur peine d'estre excommunié,
degradé et banni, voire et d'espouser un
beau cul de fosse

268 r.b.

ende dat selve op pene van inden ban
gestelt, afgheset ende verjaecht te
worden, ja en van de kercke inden
kercker te gheraken.

B.N. is er inderdaad soms in geslaagd ‘oubollighe, bestdienende woorden’ te
vinden ter vertaling van de rabelaisiaanse ontleningen of fantasien van Marnix. Wij
geven om dit te
1)
2)

3)
4)

Tafereel, 8 v.a., 18 v.a.,
Tafereel,
298 v.b.

den glinsterenden glans onser
hoddelijcker tincturen (L'esclattante
splendeur de nostre dive teinture)

7 r.b.

den hoddelijcken toffel te kussen
(baiser la dive pantouffle).

Wdb. der Ned. Taal, VI kol. 779, wordt de woordspeling ‘goddelijk/hoddelijk’ ten onrechte aan
Marnix zelf toegeschreven.
Cf. Sainéan, La langue de R., II pag. 398.
Zie Tafereel, 114 v.b., 296 v.b., 298 v.b., 296 v.a., 299 r.a., 118 v.a. (Op deze laatste drie
plaatsen ‘moy-rekel’ als vertaling van ‘miracle’).
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laten zien enkele citaten uit Capittel II van Het vijfde Deel van het Tafereel, daar wij
de rabelaisie van de overeenkomstige bladzijden van het Tableau bespraken.
II. 278

Or il se trouve je ne sçay quels badauts
de grosse paste, lesquels voyans que
saincte Mere Eglise a franchi si
dextrement le sault par dessus l'escriture,
et par dessus les doctrines et
interpretations des anciens Peres, luy
voudroyent donner le crocq en jambe,
avec le baston des Conciles

266 v.a.

Wel aen, men vindt ic weet wat
bottemuylen van roggendeege, dewelcke
siende dat de H. moeder de Ro. kercke
soo knaphendighlijc den sprongh over
de schrifturen, leeringen ende
uytleggingen der ouder vaderen
gewaecht heeft, haer wel souden willen
het voetgien metten stoc der concilien
setten.

Gerrit Hendricksz. van Breughel die in 1605 de vijftig novellen die Coornhert had
overgeslagen bij zijn vertaling van Antoine Le Macon's Le Decameron de Jean
Boccace, verhollandste, heeft daarbij ‘homme idiot et de grosse pâte’ weergegeven
1)
met ‘man van roggendeech ende ongeleert’ en ‘homme materiel et gros
d'entendement’ eveneens vertaald met behulp van de niet zeer vleiende maar wel
zeer duidelijke vergelijking met roggendeeg die B.N. ook te zijner beschikking had:
2)
‘een groff ghesift mensch van Rogghen-deeghe’ .
II. 278

C'est bien à propos truelle, Die te gard
de mal maçon; et je vous prie Messieurs
les nigauts, vous appartient il de parler
si irrevement de l'authorité de saincte
Mere Eglise?

266 v.b.

Tis wel te propooste bijlken, God beware
u voor ongeluc: Ic bidde u mijn Heeren,
ghy bottelourissen, voeghtet u zoo
onweerdighlyken vande H. moeder de
kerke te spreken?

II. 279

c'est bien une mocquerie de penser que
les Conciles ferreront ceste cigalle, et la
viendront enclorre entre leurs limites

1)
2)

De Tweede vijftigh Lustige Historien ofte Nieuwigheden Iohannis Boccatii, Amst. Broer Jansz.
1644, blz. 51a.
Op cit., blz. 79a.
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266 v.b.

dattet dwaesheyt is te dèncken, dat de
concilien het verken wasschen ende de
selve binnen hun heyninge besluyten
sullen.

‘Ferrer ceste cigalle’ vertaalt B.N. hier zeer vrij. Hij zal echter zeer goed geweten
hebben dat de letterlijke betekenis was ‘deze cicade beslaan’, want:
I. 33

Ergo nostre Maistre Genti-asne
(woordspeling van Marnix op Gentianus)
a nettement ferré ceste cigalle

vertaalde hij met een equivalente nonsensiteit:
7 v.b.

ergo onsen Jentejan heeft dese gansen
wel gheschoeyt.

II. 280

Mais que tous les frocqs de moniorum
pourroient faire les Conciles contre
saincte Mere Eglise Romaine

267 r.b.

Maer wat hondert duysent Cappellanen
moghten de Concilien teghen de H.
moeder de Roomsche kercke doen

II. 280

Si bien que nostre Pere Bellarmin apres
long belutement de ceste dispute...

267 v.a.

Also dat onse vader Bellarmin na langhe
sifvesevinghe deser disputatien...

‘Sifvesevinghe’ is een afleiding van het werkwoord ‘siffeseven’ dat B.N. Tafereel
159 v. ‘al 't gene dat onse verdwaelde daer tegen begeeren te stellen,
simmegrimmelijck, pluckepluysende en siffesevende’ gebruikt ter vertaling van
Tableau II. 7 ‘examinans et grabelans tout ce que nos desvoiés au contraire produire
desireroient’.
II. 283

qu'il ne faillit d'avoir sur les doigts bien
serré, et s'il n'eut pas bien tost bridé sa
langue, il eut en un beau cul de fosse
apprins à mieux balancer la valeur et
portee d'un Dieu en terre

268 v.a.

die niet en liet wel dapper opden duym
te krygen en so hy de tonge niet haest
ghesnoert en hade, zoo soude hy int gat
van eenen kuyl geleert hebben de
weerde ende het ghewichte eens
aertschen Godts bet te overweghen.

II. 283

Comme pareillement si l'Evesque Pierre
Paul Vergere, avec quelques autres
causeurs, ne se fut bien tost retiré, on
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pas: Mais il fut sage et troussa ses quilles
en temps et heure
268 v.b.

Ghelijck desghelijcks, zoo de Bisschop
Pieter Pauwels Vergerius, met sommige
andere langhtonghen sich niet vertrocken
en hadde, men soude hem wel ghekraut
hebben daert hem niet ghejeuckt en
hadde: maer hy was bedacht en lichte
zijn slippen in tijdts op.

Men lette op de aardige vertaling van ‘causeurs’.
II. 285

et quand aux autres, qu'ils se contentent
de celebrer le Concile en oyant Messes,
et en crocquant à chasque matin cincq
Patinostres et cincq Avemarias, pour
empocher la pleine emulgence, qui leur
est liberalement offerte en tirant seule au
chevrotin

269 v.a.

ende wat de andere belanght, datse hun
tevreden stellen het Concilium te houden,
Missen hoorende ende alle morghen vijf
Paternosters ende vijf Ave marias
krackende om vollen dr-aflaet in hunnen
diefsack te krygen, die hun zo mildelijck
ghepresenteert wordt, alleenlijck het
Geyteleiken treckende.

II. 285

Cancaro Fratel! Tirez vous de là, il y fait
chaud, vous vous bruslerez Messieurs
les Protestants. Et que pensez vous
faire? estimez vous que les saincts Peres
et le bon Pape de Rome soient des
escrevisses de mer, qui portent leur
cervelle dans la gibbaciere? Croyez qu'ils
entendent fort bien à vostre mine, que si
une fois leurs venerables Paternitez
recevoient ce bast là, ce seroit assez
pour metamorphoser leurs pourpoints en
peaux d'asnes d'Arcadie, et leurs mitres
en oreilles assinines, ou en cornes
buffalines: ils se garderont bien de ce
mal là, ne vous chaille: priez seulement
sainct Eloy, qu'il les garde de la verolle
et de la caquesanque: Car il a toutes
bonnes bestes en sa garde, le bon
Patron. Au reste tenez pour une maxime
resoluë, qu'il n'y a que la maitresse
lanterne du Pape qui puisse conduire
ceste chourme de galeres: Car il est l'oeil
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des Conciles et la lanterne de l'armee
Catholique Romaine
269 v.b.

Pestinaken broer, van daer, het isser
heet, ghy sult u branden, mijn Heeren de
Protestanten, wat denckt ghy te maken?
meijnt ghy lieden dat de H. Vaders, en
de goede Paus van Roome Zee-krabben
zijn, datse
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de Hersenen inde tassche draghen? Gelooftet datse ghenouchssaem aen u ghelaet
mercken, dat zoo hare eerweerdighe Paterniteyten eenmael dit gareel aennamen,
dattet genouch ware om hun wambeysen in Eselshuyen te touwen, ende hun
Myters tot Esels ooren ofte Buffels hoornen te maken, zy sullen hun van dat quaet
wel wachten, zijt ghy luyden maer gherust: Bidt maer S. Loy, dat hyse vande
Pocken ende vant Root-melisoen bevrye: naedemael dat hy alle goede beesten
waerneemt de goede patroon: Voor de reste, hout dit voor een besloten
staecwoordt, dattet maer de meesterlijcke lantern vande Paus en is, die desen
galeyswerm lichten en leyden mach: want hy is d'ooghe vande Concilien, ende de
lantern vande Roomsche Catholijcke armeye.
Wat men in de Byenkorf tevergeefs zoekt, de nederlandse vertaling van
woordformaties buiten kijf van Rabelais afkomstig, vindt men in het Tafereel.
Gevoelswaarde en betekenis van ‘matagrobiliser’ benadert B.N. dicht door dit
werkwoord te vertalen met ‘sarrewarren’:
II. 288

D'ailleurs ils nous viendroient
matagrobiliser le moule de nos bonnets
Doctoraux, avec le Concile Triburtin

270 v.b.

Van d'ander zyde souden zy ons het
merch onser bottoorigher mutsen comen
sarrewarren met het Triburijnsche
Concilium.

B.N. kreeg plezier in het bedenken van fantastische woorden, hij gebruikt ze ook
daar waar hij geen vreemd en ongehoord woord te vertalen heeft. Een van zijn
vondsten is het adjectief ‘sarrewarrenarrelijk’:
II. 367

qu'il est ravy en admiration et stupidité
1)

302 v.b.

dat hy in eene sarrewarrenarrelijcke
stuype opghetoghen is.

In het volgende citaat slaat het relativum ‘qui’ terug op een opsomming van ‘vele
vermaerde narweerdighe, ende wijt-

1)

In de exemplaren van het Tafereel die de K.B. te 's-Gravenhage en de U.B. te Amsterdam
bezitten, is bij een tekst die normaal doorloopt, de nummering der bladen 299-302 met aan
de rugzijde de passage die wij citeerden:
301-300-303-304-299-300-307-308-309-310-305-306-313-314-315-316 laatste bladzijde.
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1)

beroemde devote religieuse, wijse, lijse, grijse Besgiens.. enz.’ :
I. 295

Qui par l'admirable vertu de leurs hautes
et horrifiques arts et sciences
d'Astrologie... oracles, reponses, et une
infinité d'autres extravagantes, idées
speculatives, atomes contemplatifs,
devotions fantastiques, ethelotresquies
inventives, et semblables plaisantes
2)
droleries et triquebalaridelles , sont
montées à tel credit, reputation, authorité,
puissance, et domination, que
par-dessus le globe de la Lune au Ciel,
elles ont mesnagé les vents, orages et
tempestes, incervellé les influences de
la Lune, aux mousles des bonnets
doctoraux, en excentrifiquant les rayons
du Soleil; Et icy en terre ont rebouché et
abalourdi les poinctes des intelligences
Royales.

B.N. heeft in zijn vertaling vele composita uit rijmende en allitererende vormen
samengesteld:
108 r.b.

1)
2)
3)

die door de wondernarelijcke cracht van
hun hooge ende schrickelijcke consten
en kunstgiens, van sterre-kykerijen....
waersegginghen en lotingen, met eene
ontallijckheydt andere geckenarremalle
bommelinghen,
suffenuffegeckemakingen, idiotisse
verspiegelingen, overclimmerige
3)
Hemellouckingen , starkoppige devotien,
guychlighe inventien, ende andere
diergelijcke koenskens en drollighe
bootsen en hickepickebrickelingen meer,
tot alsulcken crediet, reputatie,
authoriteyt, maght ende heerlijckheydt,
gestegen zijn, dat zij boven het ghewelfte
der Manen, de winden, stormen en
tempeesten ghehuysebuyckt hebben,

Tant de celebres, venerablcs et haut renommées devotes, religieuses, sages, sageanes,
sagefolles, et sempiterneuses matrones... etc.
Cf. d'Arsy-La Gruë, Le grand dictionnaire François-Flamand: ‘triquebalarideau m. een
beusalery’.
Overclimmerige Hemellouckingen. Het subst. ‘overklimmering’ gebruikt B.N. 117 r.a. ter
vertaling van ‘circulation’. ‘Hemelloucking’ zal men in verband moeten brengen met het
werkwoord ‘loucken’ dat Oudemans, Bijdragen tot een Middel- en Oudned. Wdb., blz. 200,
met de betekenis ‘zien, kijken, gluren’ vermeldt. Tafereel 258 v. gebruikt B.N. ‘Planeetsche
hemellouckinghen’ om ‘Theoriques planetaires’ van Tableau II. 258 weer te geven. Ook in
het citaat Tafereel 117 v.b., dat wij op blz. 157 geven, zal men ‘hemellouckinghen’ moeten
opvatten al ‘beschouwingen, onderzoekingen van de hemel’.
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vande Mane ghesollebollewerckt, jae de
glimmeglant-
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sende stralen der Sonne verslimmegrimmeblint hebben, ende hier op aerden
hebben sy het spits vande Koninghlijcke intellegentien versottebottemuylt.
Biezonder op dreef is B.N. bij het vertalen van de hoofdstukken waarin bereiding
en toepassing van de ‘teincture chalemitique’ beschreven wordt. Marnix handelt er
even uitvoerig over als Rabelais over het kruid Pantagruelion. Men lette op B.N.'s
vertaling van ‘ornés et enrichis’ in de titel van chap. 8 van ‘la cinquieme partie de
ce premier tome’ van het Tableau:
II. 350

Que saincte Mere Eglise a tiree une
grande partie de ses traditions de la
teincture chalemitique, ou quintessence
de Mercure sublimé, et d'ou ceste
teincture vient. Et comment elle
s'accoustre. Et que les ordres de Moines
en sont tous procedés, ornés et enrichis

294 r.a.

Dat de heylighe moeder de Kercke een
groot deel haerder traditien uyt de
kalemijnse tincture ofte quintessentie
vanden ghesublimeerden Mercurius
getrocken heeft, ende van waer dese
tincture comt, oock hoe de selve
toeghemaeckt wordt, en dat de ordens
der Monnicken alsamen daer van voorts
gecomen, versieremieresiert en
verrijckelijckt zijn.

In dit en in andere hoofdstukken vertaalt B.N. ‘distiller’ soms met ‘overhalemalen’:
II. 351

Finallement estant refroidy (scil. zeker
mengsel), le feit distiller froidement en
une cucurbite avecq ses feces tartariques

294 v.b.

eyndelick vercout wesende, dede zy het
1)
zelve koeltgiens in een Kawoorde , met
zijn Tartarische gisten overhalemalen.

I. 321

Car ils en distillent la quintessence de la
monarchie Ecclesiastique

118 r.b.

Want zyer de quintessentie vande
Roomsche Pauselijcke gheestelijcke
monarchie uyt overhalemalen.

1)

‘Kawoorde’ is een afleiding van het latijnse ‘cucurbita’ (soort pompoen), cf. Mnl. Wdb., III kol.
1247, op ‘cauwoerde’.
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In het zestiende eeuwse Frans is het werkwoord ‘alambiquer, alembiquer’ dat
1)
eigenlijk ‘distilleren’ betekent , herhaaldelijk gebruikt in uitdrukkingen als
‘s'alembiquer le cerveau, l'esprit’ die ongeveer dezelfde bedoeling hebben als het
2)
rabelaisiaanse ‘se sentir matagrobolisé en son esprit’ . E. Huguet, Dictionnaire de
la langue française du seizième siècle I, Paris 1925 pag. 149, geeft een voorbeeld
uit de Correspondances et Mélanges van Marnix:
Il faut mesmes que tu t'alembicques piteusement le cerveau, pour trouver
de quelle punition j'entends que le magistrat doive punir les heretiques.
In het Tableau schrijft Marnix:
I. 297

et vay fantastiquement alembiquant le
moule de mon chapperon Doctoral

wat B.N., het werkwoord ‘overhalemalen’ gebruikende, vertaalt:
109 r.b.

hittebitselijck den snavel van mynen
Doctoralighen kapproen
overhalemalende.

B.N. bezigt ook de substantiva ‘overhalingh’ en ‘overhalemalingh’:
I. 316

Or considerons maintenant là dessus,
quelles hallebrenées quintessences, ce
maistre Alchimiste tire de ce divin or, par
ces circulations spagyriques

116 v.a.

Wel aen, laet ons daer over aenmercken,
wat voor dreckelijcxsche quintessentien
desen Meester Alcumist, door zyne
s'pagirike overhalemalinghen, uyt dit
Goddelijcke gout quinckeleert.

1)

2)

‘Alambic, alembic’ is een distilleerkolf. Zie de volgende plaatsen resp. uit Tableau en Tafereel:
I. 318 Et n'y a que la seulle succession de S. Pierre, qui demeure en l'alembicq. 117 r.b. Daer
en is niet als S. Pieters successie int glas overgebleven.
In Le grand dictionnaire François-Flamand van Arsy-La Gruë wordt ‘s'alembiquer l'esprit’
vertaald ‘sijn hooft swaer of moeylijk maken, sijn geest beswaren of verwerren’. Vergelijk
voorts nog E. Littré, Dictionnaire de la langue française 1875, pag. 101a.
Cf. Oeuvres III chap. 26 ‘Je me sens tout matagrobilisé en mon esprit des propous de ce fol
endiablé’ en boven blz. 142.
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I. 319

Que t'en semble mon cher et feal? ne
voilà pas des bragardes extractions et
metempsychoses bien autres que les
1)
Pythagoriques?

117 v.b.

Trouwe lieve, wat duncter u van? zijn dat
niet op gemoutste overhalinghen ende
hemellouckinghen, wel andere als de
Pytagorische?

Fraai rijmende en alliterende composita zijn de verba ‘verhullebullen’ en
‘verwirreweyen’ die B.N. gebruikt in een passage waar de grote verscheidenheid
van religieuse orden en klederdrachten wordt bespot:
II. 77

les uns encapitonnez d'un chapperon de
fol, et enchevestrés d'un frocq de Moine,
2)
les autres bardocucullez d'une chausse
d'hypocras, les autres liez à l'usage de
patibulantibus

186 v.b.

de eene met eenen sotskappuyn
verhullebult, de andere met een
Monnickscappe verwirreweyt, de andere
met een Totemutse ghecovelcapt, de
andere ghestroopt, de andere ghestrickt
nae 't ghebruyck der patibulantibus.

De werkwoorden ‘hullen’ en ‘bullen’ die verwerkt zijn in ‘verhullebullen’, vindt men
naast elkaar gebruikt Tafereel 146. v.b. van het hoofd totte voeten ghehult, ghebult,
gereet
en gecleet
ter vertaling van Tableau
II. 21

de pied en cap revestu et bardé.
3)

Tot de groteske samenstelling ‘geckenarremallebommelinghen’ die Tafereel 108
r.b. werd gebruikt, neemt B.N. verscheidene malen zijn toevlucht:

1)
2)

3)

Over de ‘metempsycose Pithagorique’ spreekt Rabelais, Oeuvres V chap. 4, cf. V chap. 20.
‘Bardocucullé’ door Rabelais gevormd van ‘bardocuculle’, cf. Moland Glossaire-Index bij de
editie Oeuvres door Jannet pag. 21. ‘Frere Bardocuculle’, Tableau II. 297, vertaalt B.N.,
Tafereel 274 r.a., ‘gekapilleerden coordebroer’ en de uitroep ‘o le vaillant Iesusbardocucule’,
Tableau II 35, wordt Tafereel 170 v.a., ‘wat vromer kovelcapte Jezus’.
Het Algemeen Vlaamsch Idioticon van L.W. Schuermans geeft de vorm ‘bommeling’ als een
synoniem van ‘gebom, gebommel’. Arsy-La Gruë in Le grand dictionnaire François-Flamand
geven op ‘bommeler, bommelnecker-esprit aquatrique’. Zie ook aldaar op ‘bommelen’ en
‘bietebau, bommelaer’.
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II. 352

Et de faict, tous les ordres des Moines
et Nonnains, que nous avons vey cy
dessus, ne seroient que vrays badinages
sans sel et saveur, si ceste teinture ne
leur donnoit la grace qu'ils ont

295 r.a.

Oock en waren metterdaet alle de ordens
van Monnicken ende Nonnen, die wy hier
boven ghesien hebben: maer
onghesouten
geckenarremallebommelinghen, zoo hun
dese tincture de bevallicheyt niet en
gave.

II. 77

Bref ils (scil. de monniken) sont
desguisés en mille bisardes façons
toutes diverses l'une d'avec l'autre, et
tenans toutesfois un chascun son minois,
sa chiamgree, sa
1)
raminagrobicontenance , son habit, sa
reigle, sa corde, son frocq, et sa
profession pour la plus exquise

187 r.a.

ten corsten, zy zijn in duysentderley
fantastyke fatzoenen, d'een van d'ander
verschillende, toegemaeckt, nochtans
hout een yeghelijck zynen snavelstant,
zyne grimmagien, zyne
geckenarremallebommelinghen, zijn
cleet, zynen reghel, zijn cappe ende zijn
professie, voor de alderuytghelesenste.

Een woord dat Rabelais en Marnix beide gebruiken en waarvan in de loop der
2)
tijd zeer verschillende etymologische verklaringen zijn gegeven , is ‘fanfreluche’.
3)
Sainéan en Littré brengen het in verband met het italiaanse ‘fanfalucca’ dat ‘gril’
betekent. Voor zijn vertalingen van deze onomatopee verdient B.N. naar mijn mening
een tien:
II. 351

un sel extraict des plus fines Idees,
myrmidones et fanfreluches claustrales,
qu'elle sceut trouver (elle - saincte Mere
Eglise)

294 v.b.

een sout uyt de fijnste kloosterlijckste
sinnemalinghen, droomsichten en

1)

2)
3)

Voor ‘raminagrobis’ zie La langue de Rabelais, II pag. 489. Tableau II. 294 ‘ce grand maistre
Raminagrobis Frere Panigarolle’ vertaalt B.N. Tafereel 272 v.b. ‘desen grooten sta breedt
broer Frans Panigarolle’.
Zie het Alphabet de l'Auteur Francois in de ‘Rabelais de Hollande du XVIIe siècle’ en
Jannet-Moland, Glossaire-Index, pag. 83.
Sainéan, La langue de Rabelais, I pag. 154, Littré, Dictionnaire de la langue française, II pag.
1615 c.
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muggesangebisselinghen die zij vinden
konde; getrocken.
II. 78

un de ces mondes Democritiques,
composés de belles petites atomes et
bisardes fanfreluches
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187 r.a.

een van dees democretike wereldts...
van cleyne lieflijcke veselinghen en
fantastyke sinnespinninghen ghemaeckt.

Tableau II. 21 ‘et dix mille autres semblables baliverneries’ wordt Tafereel 164
v.a. ‘en thien duysent derley andere diergelijcke bueselinghen en visevaseryen
meer’; het is duidelijk dat B.N. over voldoende termen voor ‘dwaas, onbenullig’ en
aanverwante begrippen beschikt om het Tableau te kunnen vertalen. Bij zijn
klanknabootsingen vervangt B.N. vele woorden van Marnix, die ook in neutrale zin
1)
konden worden opgevat, door zwaar met schimp geladen termen ; dat hij daardoor
de satire vergrooft, behoeft geen betoog.
Naast de oubollige nederlandse woorden gebruikt B.N. vele gallicismen. ‘Distiller’
wordt met ‘overhalemalen’ en ‘overhalen’ vertaald, maar ook door ‘distilleren’. B.N.
heeft er geen principieel bezwaar tegen het woord ‘metamorphose’ te behouden,
hij geeft dit echter ook weer met ‘verpompeleringhe, dat een afleiding is van
‘verpompen’, welk werkwoord evenals ‘verpottebaccen’ gebruikt wordt ter vertaling
2)
van ‘transformer’ en ‘metamorphoser’ .
Naarden
C.L. THIJSSEN-SCHOUTE

1)
2)

Zo vertaalt B.N. Tableau II 21 ‘croupir à genoux’ Tafereel 164 v.a. ‘de knien te sleckeslepen’.
Zie Tafereel 108 v.a. (Tableau I 296), Tafereel 117 r.b. (Tableau I 318).
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Congruerende voegwoorden
Ieder die wel eens een hollands dialect heeft horen spreken, heeft opgemerkt dat
de voegwoorden as (als) en of soms voorkomen in de verlengde vorm azzə en ovvə.
Alleen de o n d e r s c h i k k e n d e voegwoorden vertonen deze dubbelheid van vorm.
Men hoort b.v. niet Kees ovvə Piet, etən ovvə slapə, mensən ovvə beestə, wə mottə
blijvə ovvə wə mottə weggaan, maar wèl: wə zellən əs vragə ovvə zə morgə kommə,
kijk əs ovvə də appəls geen kwaad kennə. De verlenging is streng beperkt tot de
afhankelijke zin.
Verder blijkt bij nader opletten dat de vormen azzə en ovvə alleen voorkomen
wanneer in die ondergeschikte zin het onderwerp meervoudig is. Azzə is b.v.
onmogelijk in As Wim komp, mot jə zorgə dat je tuis ben, maar kan wel gebruikt
1)
worden in Azzəwə (eventueel azzəmə kommə, mot jə zorgə... enz. Evenzo As
Kees komp, maar Azzə Kees en Willəm kommə..., of wel As ən koe hongər heb,
maar Azzə koeiə hongər hebbə... N o o d z a k e l i j k is de lange vorm niet; ook As
koeiə hongər hebbə is ‘goed’. Maar azzə is alleen m o g e l i j k onder de aangegeven
condities. Of bij meervoudig onderwerp de keus tussen as en azzə berust op
rythmische gronden, zodat het zou afhangen b.v. van de lengte van de zin of van
spreektempo of wel van de verdeling van zwakke en sterke syllaben in de zin, heb
ik niet kunnen nagaan. Waarschijnlijk lijkt het mij niet. Eerder zou ik denken dat azzə
wat gemeenzamer en platter gevoeld wordt dan as, zodat wie wat verzorgd spreken
wil, zijn azzə, ovvə door as en of vervangt.
Het is niet overbodig de gebondenheid van azzə en ovvə aan meervoudige
onderwerpen nadrukkelijk te vindiceren, omdat

1)

Naar streng-fonetische weergeving heb ik niet gestreefd; alleen leek het mij practisch voor
de doffe klinker het teken ə te gebruiken. Voor wie de dialectcitaten enigszins gelocaliseerd
wil hebben, zij medegedeeld dat zij waargenomen zijn in Zuid-Holland, in Rotterdam en een
ruim gebied eromheen. Tenzij uitdrukkelijk andere herkomst is aangegeven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

162
men uit de dialectgrammatica's, voorzover deze het verschijnsel bespreken, wel
eens een andere indruk krijgt. Zo willen b.v. Opprel, Dial. van Oudbeierland 45, en
Boekenoogen, Zaansche Volkstaal 19, azzə beperken tot een volgend wə, zə en
dər ‘er’. Zij menen blijkbaar dat de conditie voor azzə van fonetischen aard is. Ik wil
niet loochenen dat hier of daar zulk een fonetische conditie gelden kan naast of als
beperking van de hier vastgestelde meervoudseis. Men kan zich denken dat de
neiging in een meervoudige zin bestaat, maar alleen tot hoorbare uiting komt wanneer
bepaalde consonanten op het voegwoord volgen. Maar het meervoudige blijft primair.
Wat zə betreft, moet ik voor mijn waarnemingsgebied, dat tamelijk uitgebreid is,
fonetische invloed van de z bepaald afwijzen. Die stellige afwijzing berust op
vergelijking tussen de volkomen gelijkluidende woorden zə singularis en zə pluralis.
De vorm azzə is ondenkbaar in De meid gaat uit as zə zin heb, maar kan zeer goed
voorkomen in De meidə gaan uit azzə zə zin hebbə. Voor wə ‘wij’ is het moeilijker
een precies gelijk enkelvoudig geval aan te voeren. Dat echter de medeklinker w
in dezen geenszins beslissend is, blijkt terstond uit As Willəm komp tegenover Azze
Willəm en Kees kommə. Onjuist is ook het vermoeden, dat dər ‘er’ voldoende zou
zijn om azzə en ovvə te motiveren: ook hier is het meervoudige onderwerp vereist.
Vgl. b.v. Azzə dər ziekə mensə bennə, maar As tər ziektə-n-is: in het laatste geval
is azzə onmogelijk.
Dat aan Boekenoogen (en Opprel die B. volgt) de juiste samenhang niet duidelijk
is geworden, zal gelegen zijn in het voornaamwoord je, dat in zijn dialect ook azzə
en ovvə veroorzaakt. Nu moet men echter terstond opmerken dat je in het
Noordhollands meervoudige werkwoordsvormen bij zich heeft (vgl. b.v. Boekenoogen
§ 157: jə roepə, jə makə). Voor het Oudbeierlands, waar dit niet zo is, komt voor jə
géen azzə: Opprel merkt het uitdrukkelijk op. Wij kunnen veilig aannemen dat de
toestand aan de Zaan gelijk is aan die in Westfriesland, die door Karsten, Dial. van
Drechterland I,
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117 (vgl. ook II, 89) aldus wordt beschreven: ‘De vorm (azzə) komt voor na (blijkbaar
een lapsus; bedoeld is: “vóór”) w a i , w e , w u l l i e ; z a i , z e , z u l l i e , h u l l i e ; j e ,
j u l l i e ; d e r en voor zelfst. nw. in het meerv.’ (de cursivering is van Dr. K.). M.a.w.
bij meervoudig onderwerp, of misschien juister: bij meervoudige persoonsvorm van
het werkwoord.
Het kan wat aanmatigend schijnen aldus den enen dialectbeschrijver gelijk te
geven en den ander min of meer te desavoueren, terwijl die ander het toch heeft
over het dialect dat hij van kindsbeen af gesproken heeft. Er zijn echter twee redenen,
waarom kritisch lezen op dit punt gewenst is:
o
1 De samenstellers van dialectgrammatica's hebben zich vooral op klank- en
vormleer geconcentreerd en daarom aan de onbuigbare voegwoorden weinig
aandacht geschonken.
o en ten voornaamste: De korte vorm is niet, ook bij meervoudig onderwerp,
2
strijdig met het taaleigen. De lange vorm kàn in de omschreven positie gebruikt
worden, maar is niet dwingend. Men kan dus geen dialectschrijver verwijten
dat hij een ‘fout’ maakt, wanneer hij in een proeve van zijn dialect alleen as en
of geeft. Daar nu de waarnemer, ook al is hij ingeborene, min of meer uitgaat
van het Algemeen-Nederlands, en vastlegt wat als afwijking daarvan interessant
kan heten, kan hem licht de nuance tussen as en azzə ontgaan of niet in het
1)
juiste verband voor ogen staan .
Doordat azzə en ovvə maar in een uithoekje van de belangstelling liggen, kan het
voorkomen dat men een behoorlijke beschrijving opslaat van een dialect, waarvan
men zeker weet of op goede gronden vermoeden kan dat de as-azzə-nuance er
bestaat, en toch er niets van vermeld vindt. Daarom mag men

1)

Ieder kent zulke gevallen bij minder geschoolde waarnemers. Met innige overtuiging ontkennen
b.v. beschaafde Nederlanders, dat zij ooit als na een comparatief zeggen: ze menen stellig
dat ze alleen dan gebruiken, omdat hun dit als het juiste en navolgenswaardige is geleerd.
Totdat men ze in de loop van hetzelfde gesprek op een a(l)s betrapt. Van dergelijke gebrekkige
zelfobservatie zijn de voorbeelden te vermenigvuldigen, waar het eigenaardigheden geldt die
in de reuk staan van minder correct te zijn. Bij geschoolde waarnemers van eigen dialect
geldt dit in mindere mate, maar geheel vrij zijn zij er ook niet altijd van.
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ex silentio lang niet altijd een argumentum halen voor de afwezigheid ervan. Zo heb
ik het vermoeden dat het Katwijks, waarvan Overdiep zo levendige specimina geeft
in Onze Taaltuin III, ook wel azzə en ovvə zal kennen, al vindt men er geen enkel
voorbeeld van in de samenhangende tekst ald. 248 vlgg. (wel as met meervoud;
vgl. ook ald. 287: as wə behouwə teelt haddə). Dat vermoeden bij een beschrijving,
waarvan men waarlijk niet zeggen kan dat ze eenzijdig klank- en vormleer geeft,
steunt op een katwijkse bijzonderheid die straks nog ter sprake komt.
En schrijver dezes die, hoewel geen publicist over enig hollands dialect, zich toch
verbeeldt enige decennia met belangstelling naar Zuidhollands, continentaal en
insulair, te hebben geluisterd, had de gebondenheid van azzə en ovvə aan een
meervoudig onderwerp n o o i t opgemerkt, totdat hij er opmerkzaam op werd gemaakt
door iemand die zelden of nooit een nederlandse dialectgrammatica in handen heeft
gehad, nl. zijn broer Dr. J.H. van Haeringen, classicus van professie. Wie aldus
eigen zwakheid in observatie heeft leren kennen, zal geen ander iets verwijten en
slechts te meer waardering hebben voor de dialectbeschrijvers zoals Karsten, die
het verschijnsel ten volle hebben waargenomen en vastgelegd.
Totnogtoe sprak ik alleen over als en of, omdat bij deze twee, vooral bij het eerste,
de voorhanden dialectliteratuur althans enige gegevens levert. Eigen en anderer
waarneming echter aan het Zuidhollands toont dat er nog andere voegwoorden en
andere verbindingswoorden zijn die eenzelfde differentiatie vertonen. Zo b.v. het
voegwoord dat. Dattə of daddə kan hiernaast voorkomen in dezelfde omstandigheden
als azzə naast as, b.v. Zə zeggə dattə zə ziek bennə. Wə mottə zien dattəme klaar
kommə. Ook de met het relativerende dat versterkte voegwoorden vertonen het,
zoals oftat en astat, b.v. 'k Heb əm gəvraagd oftattie zin had, maar eventueel 'k Heb
zə gəvraagd oftattəzə zin haddə. En hier moge ik ook een voorbeeld aan Overdiep
ontlenen uit het Katwijks, waaruit af te leiden valt dat ook dit dialect de differentiatie
kent:
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Ik hoor astattəzə gien záut ən hebbə. Ook bij wat ter inleiding van een afhankelijke
zin komt de verlenging voor. B.v. Ik zel əs horə wattə zə zeggə. En uit het Katwijks,
1)
weer naar Overdiep: Weet ik wattə zə wullə .
Nog andere verbindingswoorden van afhankelijke zinnen vertonen in het
Zuidhollands in meer of mindere mate de verlenging, b.v. het voegwoord toen: Toenə
mə kwammə, wastie al weg, en het relativum die: ən jongə die werkə wil, maar
jongəs dieə werkə willə. Sprekender en regelmatiger nog het onzijdige relativum
dat: ət huis da(t) Gerrit gəkocht heb, maar ət huis dattəmə gəkocht hebbə. En nog
onlangs hoorde ik een bejaarde vrouw, uit Sliedrecht geboortig, spreken over van
die rāmə, wārə zə də gordijnə mee spannə. Ook dit wāre is, zo zal ieder
‘taalgevoelige’ uit de streek toegeven, niet mogelijk in een zin met enkelvoudig
onderwerp. Dr. Zijderveld kent van het eiland IJselmonde dezelfde verlengde vorm
van het voegwoord wanneer.
Nadat ik bovenstaande gegevens had verzameld, kreeg ik een korte, maar
zaakrijke mededeling omtrent het as-azzə-verschijnsel onder de ogen, die mij te
meer welkom was, omdat ze te vinden is in een proeve van het dialect van
Rotterdam, de plaats dus die ook het middelpunt was van mijn waarnemingen. Deze
mededeling is van de hand van L.J. Rogier, en is gepubliceerd in het Tijdschrift voor
Taal en Letteren XXVI (1938), 191 vlgg. Het zij mij vergund den heer Rogier, dien
ik als kroongetuige achteraan plaats, woordelijk te citeren. Hij zegt t.a.p. 198: ‘Een
verschijnsel dat ik ook wel in andere dialecten heb opgemerkt, maar dat m.i. meer
aandacht verdient dan het bij mijn weten tot nu toe

1)

Overdieps vermoeden, Onze Taaltuin III, 209, dat in het -tə van wattə een ouder relativerend
dat zou schuilen, komt voor de vele soortgelijke gevallen die hier besproken zijn, niet in
aanmerking, en het ligt voor de hand dit wattə hiermee gelijk te stellen. Vgl. vooral dattə en
wattə met de verderop besproken vormverschillen in het Zuidoostvlaanders van Teirlinck,
waar eveneens dat en wat beide op dezelfde wijze worden gedifferentieerd (dan en wan),
maar anders als in het Hollands.
Het is wel overbodig te zeggen dat dit tot de afhankelijke zin beperkte dattə en wattə van
geheel anderen aard is als het emfatische vragend voornaamwoord wattə en het aanwijzende
dattə. Deze laatste staan op één lijn met dittə en ikke.
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trok, is de voegwoordencongruentie met het getal van het werkwoord. Het doet zich
voor bij de voegwoorden dat, of, als en toen, ook wel bij het vragend voornaamwoord
wat (als verbindingswoord)’. R. geeft dan de volgende voorbeelden (in mijn
transcriptie):
1)
Waar oftie woont, wēdək nie(t) naast Waar ovvəzə wōnə, wēdək nie(t). Hij zee
dattie ziek was, maar... daddə zə kindərə ziek wazzə. Hij vroeg ovvək kwam, maar...
ovvəmə kwammə. Toe(n) ək tuiskwam, maar toenəmə tuiskwammə. Astie komp,
maar azzəzə kommə. Wissie waddək (ook waddovvək) bədoeldə? maar wissie
waddəmə (ook waddovvəmə) bədoeldə? Verder wijst Rogier nog op de aanhef van
een populair liedje: En daddəmə toffə jongəs sijnə willəmə wētə.
Wij hebben dus uit zoveel verschillende plaatsen in Holland getuigenissen
aangaande azzə, ovvə e.d., dat het niet gewaagd is aan te nemen dat het van
Oudbeierland tot Drechterland algemeen is, zij het dan niet overal in dezelfde mate
en bij dezelfde woorden. Een grens naar het zuiden kan ik niet geven, evenmin naar
het oosten. Voorlopig vermeld ik alleen, dat in geen van de mij bekende
beschrijvingen van oostelijke dialecten azzə of ovvə vermeld is.
Wèl komt iets dergelijks voor in het uiterste zuiden van het nederlandse taalgebied,
nl. het Zuidoostvlaanders van Teirlinck. Formeel is het wat anders, maar de condities
zijn zeer overeenkomstig. Teirlinck deelt nl. in zijn Klankleer p. 90 mede dat het
Zovla. an heeft ‘(niet verplichtend) naast en voor ndl. as, enkel vóor klinker of ndl.
d, t, h, z en gevolgd door een meervoudig onderwerp en werkwoord’. Inhoeverre
de beperking tot bepaalde volgconsonanten juist is, kan ik niet nagaan: hoofdzaak
is de volkomen ondubbelzinnige formulering van de eis betreffende het meervoud.
Ik meen dit an ook in noordelijker streken, bv. westelijk

1)

Dat in dit geval waar niet ‘congrueert’, zoals in het juist genoemde Sliedrechtse voorbeeld,
spreekt van zelf. Waar ovvə is precies te vergelijken b.v. met astattə of oftattə. Vgl. ook watof
in het laatste van R.'s voorbeelden.
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Noord-Brabant, wel te hebben gehoord, maar durf hieromtrent niets stelligs beweren.
Intussen kan ik noch uit de Bommelerwaard (Van de Water) noch uit Grave (Jacob),
noch uit Antwerpen (Smout), noch uit Brussel (Mazereel) iets vermelden, dat op
bekendheid van azzə of an wijst. Ook Weijnen bespreekt het niet. Vercoullie Onze
Volkstaal II, 19 vermeldt, zeer terloops, westvl. ao(n)k ‘als ik’, waaruit men desnoods
zou kunnen afleiden dat an in het westvl. ook bij enkelvoudig gevolg voorkomt. Maar
V. spreekt niet expressis verbis over een differentiatie. Overdiep Stil. Gramm. § 386
vermeldt uit het Gents aon vóor z en d, welke vorm hij als een ‘verzwakking’ van as
beschouwt. Misschien bestaat hier een toestand die niet veel van die bij Teirlinck
verschilt.
Bij Frings-Vandenheuvel Südniederl. Mundarten is het toen in Wenkerzin no. 24
(‘Toen we gisteravond terugkwamen’) veelal vertaald met as. Hasselt heeft hier
azəvə, een voorbeeld waarop ik niet veel zou willen bouwen. In Brabant-Antwerpen
komt een vreemd aləvə voor uit Heyst-op-den-Berg. Verder beginnen in Vlaanderen
vormen te komen als amə, omə, die m i s s c h i e n te verklaren zijn uit an en wə,
en dan het hier bedoelde an zouden vertonen. Maar dit is geenszins zeker.
De dialectatlassen van Blancquaert c.s. geven een voorbeeld van als, gevolgd
door meervoudig onderwerp en werkwoord, in de eerste zin: ‘Als de kiekens een
steekvogel (sperwer) zien, hebben ze schrik (zijn ze bang)’. De woorden ‘als de
kiekens’ zijn bovendien op kaart no. 78 te overzien. Het resultaat is als volgt.
Klein-Brabant heeft uitsluitend az, in Zuid-Oost-Vlaanderen hebben verscheiden
1)
plaatsen an, sommige ook azn . Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen
vertonen een dergelijk beeld, misschien zijn de an-gevallen hier wat talrijker. Voor
1)
1)
Sluis geeft Bl. op ‘alz of an’; zo ook voor Adegem en Merendree . Ik weet niet of
Prof. Bl. en Dr. Vangassen uitdrukkelijk op mogelijke dubbelheid gelet hebben, dan
wel of de zegslieden - ongevraagd - in

1)
1)
1)

Fonetische finesses in de vokaal zijn hier verwaarloosd.
Fonetische finesses in de vokaal zijn hier verwaarloosd.
Fonetische finesses in de vokaal zijn hier verwaarloosd.
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sommige plaatsen dubbele vormen opgaven. Is het laatste het geval, dan mogen
we wellicht aannemen dat de dubbelheid nog meer voorkomt dan kaarten en teksten
aangeven.
Zoveel over an bij meervoudig onderwerp en werkwoord in het Zuidnederlands.
Voorts vermeldt Teirlinck Klankl. 84 voor wat en dat bijvormen wan en dan, die
voorkomen in dezelfde positie als an, b.v. Wan die kindərs vərtellən, ən es 't oorən
(horen) nie wert. Dat als voegwoord: 'k gəlōvə dan onz āpəls op zijn, en als relativum:
't werk dan də kindərs gəmaakt ēn (hebben) ən deucht niet.
De gegevens voor het zuiden zijn dus vrij mager, maar het stilzwijgen over an en
dergelijke vormen kan dezelfde oorzaak hebben als de geringe mededeelzaamheid
in het noorden over een en ander. In ieder geval bezitten wij uit het uiterste zuiden
een onwraakbaar getuigenis aangaande vormverschil van het voegwoord als en
enige soortgelijke verbindingswoorden, afhangende van dezelfde syntactische
condities als een ander vormverschil bij dezelfde woorden in het noorden.
Wat is nu de verklaring van dit zeer merkwaardige verschijnsel? Er komt voor azzə
c.s.m.i. maar éen verklaring in aanmerking, die door Rogier, als ik hem goed lees,
ook al is aangeduid, nl. deze: onder invloed van de meervoudige werkwoordvorm
prātə, lōpə enz. krijgt het voegwoord of verbindingswoord ook een ə. De meervoudige
persoonsvormen zijn meestal alle gekenmerkt tegenover de enkelvoudige doordat
ze een syllabe meer hebben. Dit geldt algemeen voor het praesens, d.w.z. de meest
gebruikte tijd. In het praeteritum bestaat het verschil niet bij de meeste zwakke
werkwoorden, wel echter bij de sterke: ik riep, wə riepə; jə kwam, zə kwammə. Wij
kunnen dus veilig zeggen dat in de overgrote meerderheid van de voorkomende
werkwoorden de tegenstelling tussen enkelvoud en meervoud bestaat. Tussen de
enkelvoudige persoonsvormen is soms onderling wel enig vormverschil - in veel
gevallen is dit trouwens gering: vgl. ik giet, jij giet, hij giet, maar ook zeer verbreide
typen als ik loop, jij loop,
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hij loop; ìk heb, jij heb, hij heb; ik kom(p), jij komp, hij komp; ik riep, jij riep, hij riep
en alle praeteritale persoonsvormen. Maar in ieder geval heeft het hele meervoud
tegenover het hele enkelvoud het zeer in het oor vallende distinctief van de
meersyllabigheid, of wel van de verlenging van de praesens-of praeteritum-‘stam’
(die veelal gelijk is aan de enkelvoudige persoonsvormen) met ə. Deze ə nu wordt
ook aan het verbindingswoord gehecht. In het Noordhollands wordt ook jə met
meervoudige persoonsvorm verbonden: jə lōpə, jə kommə enz.; vandaar dat azzə,
ovvə daar ook vóór jə komen.
En hoe dan met an, wan en dan voor a(l)s, wat en dat? Hiervoor geldt dezelfde
verklaring: ook hier heeft ‘attractie’ plaats gehad van werkwoordsvormen, doch niet
op -ə, maar op -ən. Immers in het zuidnederlandse gebied dat hier ter sprake kwam,
is de -n niet geapocopeerd. Zo blijken de schijnbaar zeer uiteenlopende
verschijnselen te berusten op eenzelfde oorzaak, waardoor de verklaring op haar
beurt aan waarschijnlijkheid wint.
Bij an, wan en dan moet men dan een ‘vereenvoudiging’ in vorm aannemen, die
op het eerste gezicht nogal ingrijpend lijkt, maar toch bij veel gebruikte, gering
geaccentueerde en gemakkelijk verstane woorden niet zonder parallel is. Of an
misschien ontstaan is uit het verkorte a in a'k ‘als ik’ + -n, dan wel uit az(zə)n, kunnen
we in het midden laten. Voor ‘contractie’ van azzən tot an heb ik geen behoorlijk
vergelijkbaar geval bij de hand: daartegenover staat dat de tussenvorm azn niet
hypothetisch is, maar werkelijk geconstateerd te midden van as en an in verschillende
oost- en zeeuwsvlaamse plaatsen. Gemakkelijker is het, voor dan uit dattən of
daddən een parallel te geven. Daarmee, en met wan uit wattən of waddən, is te
vergelijken han uit haddən, dat niet alleen bij Teirlinck voorkomt (aanzə ‘hadden
ze’: Klankl. 199), maar ook in zuidhollandse dialecten, waar het dan herinnert aan
de tijd dat de -n nog gesproken werd (zie trouwens over deze -n in Zuid-Holland de
volgende noot).
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Wie deze verklaring van an, wan en dan toch wat gewelddadig mocht achten, neemt
de verplichting op zich om de zeer zonderlinge -n op andere wijze te verklaren, en
zal daarin zeker niet bevredigend slagen: ook al zou hij door ‘assimilatie’ of ‘reductie’
het ontstaan van een -n, die oorspronkelijk niet in het woord voorkwam, aannemelijk
kunnen maken, dan nog zou de gebondenheid van de -n aan een volgende
meervoudige werkwoordsvorm een complicerende omstandigheid zijn, die bij de
verklaring niet mag verwaarloosd worden.
Eerst toen ik aan dit opstel de allerlaatste hand legde voor de druk, bemerkte ik dat
over azzə, ovvə c.s. toch al eerder geschreven is dan ik totnogtoe had gedacht, nl.
door Beckering Vinckers Taal- en Letterbode III (1872), 165 vlg. Deze spreekt in 't
geheel niet over de condities waaraan de verlengde vormen gebonden zijn, maar
zijn voorbeelden komen overeen met wat hier dienaangaande is geconstateerd.
Merkwaardig is het, dat B.V. het verschijnsel waargenomen heeft in kindertaal. Hij
geeft van een 10-jarig meisje het volgende voorbeeld: Niet durven? Offen we durven!,
en van haar 4-jarig broertje: assen ze komen, schiet ik ze dood. Misschien is het
zo, dat de prolepsis aan B.V. of zijn zegsman alleen ‘ter ore gekomen’ is via de
kinderen, die door hun omgang voor gemeenzame of dialectische
taal-eigenaardigheden meer ontvankelijk en toegankelijk zijn dan beschaafde ouders
in hun kring; ± 1870 zal dit verschil tussen ouders van goeden huize en kinderen
licht groter zijn geweest dan thans. Dat echter ook voor B.V. assen en offen niet
uitsluitend verschijnselen van kindertaal waren, mag men wellicht afleiden uit de
meer algemeen geformuleerde zin, waarmee B.V. t.a.p. 166 zijn korte mededeling
besluit: ‘En evenzoo hoort men “datten ze komen” in plaats van “dat ze komen”’, en
uit de daarop onmiddellijk volgende overgang tot een volgend punt: ‘Zijn voorbeelden
van dusdanige prolepsis van den uitgang en niet zeldzaam, ...’
Als wij B.V.' offen, assen en datten mochten opvatten als
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vormen met gesproken -n, dan zouden het zeer welkome aanvullingen zijn bij het
juist genoemde azn, en alzo een nadere bevestiging geven van wat zoëven voor
an, dan en wan is betoogd. Maar het is waarschijnlijker, dat B.V. op juiste fonetische
aanduiding minder heeft gelet, en zich bij het weergeven der taal van blijkbaar in
beschaafd milieu opgroeiende kinderen gehouden heeft aan de gewone spelling.
Wij zullen daarom offen, assen, datten wel ‘hollands’, d.w.z. als ovvə, azzə en dattə
moeten lezen.
Wel vinden wij bij Beckering Vinckers een bevestiging van de hier gegeven
verklaring van het verschijnsel. B.V. beschouwt nl. zijn assen, offen en datten, gelijk
uit een der boven gegeven citaten al bleek, als evidente gevallen van ‘phonetische
voorbarigheid’, zoals hij het noemt, zó evident dat zij in de gang van zijn betoog
moeten dienen om deze zelfde voorbarigheid aannemelijk te maken in een ander
geval, dat intussen hier buiten beschouwing kan blijven omdat dit niet in de
afhankelijke zin voorkomt.
Nauwkeuriger onderzoek zou nog allerlei belangwekkende biezonderheden aan het
licht kunnen brengen. Ik maak hier alleen vragenderwijze op enige punten
opmerkzaam, die slechts door goede dialectkenners kunnen worden opgehelderd.
1. Is hollands azzə, ovvə, dattə enz. nog streng gebonden aan een werkelijk
volgende meervoudige of althans meersyllabige werkwoordsvorm, dan wel zijn
de lange vormen bij meervoudig onderwerp zodanig traditioneel geworden dat
zij ook zonder persoonsvorm kunnen voorkomen? Voor het mij best bekende
gebied zou ik het laatste vermoeden. Naar mijn gevoel is op de vraag Hebbə
jullie pləzier gəhad? een antwoord Nou ovvə mə! zeer goed denkbaar. Ook
azzə als vergelijkend voegwoord strijdt niet met mijn taalgevoel, b.v. in jullie
hebbə meer tijd azzə wij. Hierbij zullen zich wel plaatselijke verschillen voordoen.
2. Indien an, dan en wan ook in Holland voorkomen of
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althans in -n-apocoperende streken - wat ik wel geloof, maar niet met
getuigenissen bewijzen kan -, bestaat er dan nog een levende correlatie tussen
1)
dit an, dan, wan, met -n-vormen van het werkwoord , of wel zijn ook deze
vormen traditioneel geworden? M.a.w. kan men zeggen: oftan zə terugkommə,
met traditioneel oftan, of is dan beperkt tot zinnen met werkelijk hoorbare
-n-vormen als 't ken mə nie schēlə oftan zə tərugkommə of niet, of wel met
weliswaar eensyllabige maar steeds op -n uitgaande persoonsvormen als zien,
2)
doen, gaan , b.v. 't is tijd danzə weggaan? Hier zou ik geneigd zijn, voor mijn
gebied een traditionele vorm aan te nemen, geen levende correlatie meer.
Voor zuidnederlandse streken, waar an, dan en wan gangbaar zijn, zou het de
moeite waard zijn erop te letten of deze wellicht frequenter of uitsluitend
voorkomen bij meersyllabige werkwoordsvormen zooals werkən, lēzən, en
minder of niet bij vormen als zien, doen, gaan, die alleen door de n, maar niet
door een extra-syllabe zich van de enkelvoudige onderscheiden. Mocht dit zo
zijn, dan zou an of azn in Zeeuws- en Oost-Vlaanderen meer kunnen voorkomen
dan uit Blancquaerts zin is op te maken (zie boven bldz. 167) omdat deze zin
juist het werkwoord zien bevat.
3. Bij de beantwoording van de vraag, of an, dan en wan, eventueel òn < ovvən
voorkomen, verdienen de assimilatievormen ammə ‘als we’ en òmmə ‘of we’
speciale aandacht. In verband met de assimilatieneigingen ter plaatse trachte
men uit te maken of ammə bestaat uit an + mə (wə) dan wel of het een ‘verkort’
a (vgl. a'k kom) bevat. Misschien is dit niet altijd te beslissen. Vergelijking tussen
de ontwikkeling van als we en als me kan b.v. wat opleveren. Voor mijn gebied
lijkt mij ammə kommə ‘als we komen’ goed, maar ammə wat ovərkomp

1)
2)

Zulke -n-vormen komen nl., o.a. vóor vokaal, nog geregeld voor: zie b.v. Overdiep Onze
Taaltuin III, 209; Van Haeringen Tijdschr. XLVI, 4 vlg.
Het is mij niet onbekend, dat in veel plaatsen zulke vormen meersyllabig gemaakt worden:
wə, zə zienə doenə, gānə enz. In dat geval zou allicht azzə, dattə enz. te wachten zijn. Vgl.
daddə bij zijnə in het boven bldz. 166 aangehaalde lied van de ‘toffe jongens’.
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‘als me wat overkomt’ niet. Daar nu in het eerste geval an denkbaar zou zijn,
in het tweede niet, zou hieruit in verband met soortgelijke verbindingen wellicht
iets te besluiten zijn. Tussen dat we en dat me hoor ik geen dergelijk verschil:
zeg mar dammə kommə, ‘dat we komen’ maar evengoed, zonder meervoudig
werkwoord: 't ken beurə dammə wat ovərkomp ‘dat me wat overkomt’.
Het is hier echter niet de plaats om op zulke détails verder in te gaan.
4. Het zou de moeite lonen, in Noord-Nederland te letten op de oostgrens van
azzə e.d. Men mag verwachten dat die niet veel zal verschillen van de oostgrens
van het -n-apocoperende gebied.

Zo hebben wij dan over een groot deel van het westelijke Nederlands waargenomen
een eigenaardige invloed, in afhankelijke zinnen, van de persoonsvorm op het
verbindingswoord.
Een overeenkomstig verschijnsel is in het oosten van het land op te merken, nl.
e

daar waar de 2 persoon singularis zich kenmerkt door de zeer markante uitgang
-st. Deze uitgang ‘infecteert’ dan ook het verbindingswoord in de afhankelijke zin.
Men zegt bv. in Groningen doe krigst(ə), doe dust(ə), maar, zo drukt Schuringa Dial.
1)
Veenkol. § 170 het uit: ‘de enclitische vormen -st(ə) en -t(ə) komen ook voor na
as, of en dat: ast(e), ofst(e), dast(e)’. Bij Klatter, Onze Taaltuin II, 80 vindt men voor
het ‘Hogeland’ hetzelfde ook na andere verbindingswoorden. Ik citeer van Kl.'s
voorbeelden: waist, was toe dust; bedenk wast dust; tou-st jonk wast; ik vraog die,
waor stoe om liepst; komt, omdast nog nait onderschaiden kinst. De keus tussen
-st en -stoe, waarover Klatter uitvoerig handelt, kunnen we hier onbesproken laten:
het belangrijke is thans voor ons, dat de uitgang kennelijk in bijzinnen aan het
verbindingswoord wordt toegevoegd.

1)

Dit -t(ə) is door Sch. blijkbaar alleen gegeven wegens as, waarna -st(ə) niet van -t(ə) is te
onderscheiden.
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Deze groningse verschijnselen zijn mede onder de aandacht gevallen van Beckering
Vinckers in zijn bovenvermeld artikel Taal- en Letterbode III, en hij stelt ze, evenals
ik, op éen lijn met azzə en ovve. Van zijn voorbeelden ald. 166/7 neem ik enkele
over, met behoud van zijn transcriptie: lummel, dijste biste of lummel, daorste biste;
wijste waste duste (vgl. het juist genoemde voorbeeld van Klatter); schriif ijs ofste
komste; denk ijs eerste vragste ‘denk eens eer je vraagt’; en met het relativum die,
hier duidelijker dan in het eerste voorbeeld: is dit de sleutel dijste zöchste?
Bezoen Klank- en Vorml. Enschede 73 vermeldt voor Enschede vormen als was
‘wat je’, das ‘dat je’, as ‘als je’, òfs ‘of je’ naast wastòw, dastòw; hier is de
persoonsuitgang nl. -s, zie ald. § 94 en § 98. Blijkbaar zijn de syntactische condities
geheel dezelfde als in Groningen.
Trouwens, reeds in het Middelnederlands komen datstu, ofstu, diestu, eerstu e.d.
voor, blijkbaar ook alle in afhankelijke zinnen. Talrijke voorbeelden daarvan vindt
men bij Van Helten Mnl. Sprkk. 433. Men moet die vormen opvatten als dat, of enz.
e

plus 2 -persoonsuitgang. Die uitgang kan -s of -st zijn: dat kan men in dit
klankverband niet onderscheiden. Ik vermeld dit uitdrukkelijk omdat Van Helten a.w.
434 juist in de persoonsuitgang -s een bezwaar ziet tegen een vergelijking van de
mnl. vormen met de door Beckering Vinckers Taalen Letterbode III, 166 vlg.
genoemde groningse daorste, ofste, eerste e.a. Zulk een vergelijking gaat niet op,
e

meent Van Helten, omdat in het Mnl. de 2 persoon eindigt ‘alles behalve zelden
op -es (niet op -ste)’. Dit bezwaar nu is niet geldig: een ‘prolepsis’ van -es in b.v.
oftu gheves kon ook tot weinig anders leiden als ofstu gheves. De vergelijking gaat
1)
dus wel degelijk op .

1)

Een ander bezwaar dat V.H. aanvoert tegen de verklaring als wat hij (naar B.V.) noemt
‘fonetische voorbarigheid’, nl. de vaak grote afstand tussen verbindingswoord en persoonsvorm,
komt straks ter sprake.
Wij moeten echter V. Helten toegeven, dat voor jaestu en neenstu de verklaring minder goed
past, al was het alleen, omdat hierna vaak geen persoonsvorm volgt. Ook moeten we
nadrukkelijk vaststellen dat deze vormen op éen belangrijk punt buiten het kader vallen van
al de totnogtoe besproken proleptische verschijnselen: jaestu en neenstu zullen nl. zelden of
nooit in de bijzin hebben gestaan. Wellicht mogen we deze jaes en neens opvatten als ja des
(vgl. Mnl. Wdb. III, 975). Dan zouden dus jaestu, neenstu geheel los staan van ofstu, datstu
enz. Maar wie deze opvatting te gezocht vindt, omdat een afzonderlijk jaes, neens (zonder
geïnclineerd du) zeer zeldzaam is, zal zich kunnen neerleggen bij een verklaring uit navolging
van geïnverteerde werkwoordsvormen als gaetstu, lietstu e.d. Daarin is dan echter nog geen
reden gelegen om ofstu, datstu, eerstu over éenzelfde kam te scheren.
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Het groningse ofst(ə), wast(ə), dast(ə) heeft dus al oude voorlopers. En het is lang
niet onmogelijk dat Groningen en Twente hier een laat-middeleeuws gebruik in
ongebroken traditie voortzetten; evenals het vroeger ook westnederlandse du thans
nog in het oosten voortbestaat, evenzo kan de prolepsis van de bij du behorende
persoonsuitgang in het oosten in voortdurend gebruik zijn gebleven.
De overeenkomst tussen deze groningse, twentse en westmiddelnederlandse
verschijnselen met de eerst besproken hollandse en vlaamse is weer een steun
voor de hier ontwikkelde beschouwing daarvan. Bij alle formele verschil hebben
azzə, ovvə, dattə, wattə enz., an, dan en wan, ofst(ə), dast(ə), wast(ə), ofs, das,
was, ofstu, datstu, watstu deze gemeenschappelijke trek, dat zij allen vertonen een
proleptische aanhechting van een verbale uitgang aan het verbindingswoord, dat
een ondergeschikte zin inleidt.
Rest ter beantwoording de vraag: waarom is en was deze eigenaardige
proleptische inwerking van de verbale uitgang zo streng gebonden aan de
ondergeschikte zin? Het antwoord is niet zo eenvoudig, en wat hier als zodanig
wordt aangeboden, is niet meer dan een vermoeden.
In ondergeschikte zinnen staat niet zelden door de eigenaardige woordschikking
de persoonsvorm verder van het onderwerp af dan in de hoofdzin. Daardoor ontstaat
een zekere spanning, die toeneemt naarmate de tussengeplaatste zinsdelen
omvangrijker worden. Hoe dichter immers onderwerp en persoonsvorm bij elkaar
staan, hoe vlotter en gemakkelijker het overzicht is over de hele zinsconstructie.
Wellicht is nu de
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prolepsis van de verbale uitgang voortgekomen uit de drang om de spanning wat
te verlichten door de persoonsvorm als het ware reeds in de aanvang van de bijzin
aan te kondigen, en wel door aanhechting van de typerende uitgang aan het
verbindingswoord, dat gewoonlijk onmiddellijk door het onderwerp wordt gevolgd;
een enkele maal, bij het meervoudig relativum die, is het verbindingswoord zelf het
onderwerp. Dat is dus niet geheel hetzelfde als wat men onder ‘fonetische
voorbarigheid’ (vgl. boven bldz. 171) pleegt te verstaan. Al is er ongetwijfeld een
fonetische kant aan - men zou het verschijnsel eerder als ‘syntactische’ of
‘morfologische’ voorbarigheid kunnen beschouwen.
Als er inderdaad een dergelijk streven achter de congruerende verbindingswoorden
ligt, is de niet zelden grote afstand tussen verbindingswoord en persoonsvorm,
waarin Van Helten een bezwaar zag tegen de voorbarigheidsverklaring (boven,
bldz. 174 noot), eerder het tegendeel van een bezwaar: hoe groter immers die
afstand, hoe sterker allicht de neiging tot overbrugging. Men zou zich zelfs kunnen
denken dat de congruentie het eerst is toegepast in langere bijzinnen, waar die
grote afstand de spanning sterk deed gevoelen, en van zulke zinnen is overgegaan
op ondergeschikte zinnen in het algemeen, ook die waarin onderwerp en
persoonsvorm onmiddellijk op elkaar volgden.
Zoals gezegd: deze ‘syntactische’ voorbarigheid heeft ook haar ‘fonetische’ kant:
voor proleptische inwerking op het verbindingswoord kwamen vooral in aanmerking
díe persoonsvormen, die door hun klankvorm biezonder markant waren: de
meervoudsvorm in het Hollands en Vlaams, de tweedepersoonsvorm in het oosten.
D e n H a a g , December 1938.
C.B. VAN HAERINGEN
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Bo(o)i
Het door de heeren Van den Berg, Schönfeld en D'Angremond in De nieuwe Taalgids
de

XXXII 366-7 en XXXIII 40 over ‘Een Amsterdamse scheldroep uit de 15 eeuw’ te
berde gebrachte geeft mij aanleiding tot enkele opmerkingen over het daar besproken
1)
woord booi ; ook al zullen zij dien ouden Amsterdamschen straatroep misschien
niet ten volle verklaren.
Zeker hebben wij m.i. bij dit herhaalde ‘boye, boye’ n i e t te doen met het nnl.
znw. bui, noch met het nnl. bnw. beu (bo), noch ook, waarschijnlijk, met het mnl.
bnw.(?) boi (in het hevet mi boi en hem boi maken) - alle t.a.p. genoemd -, noch
ook, ten slotte, althans rechtstreeks, met den jongeren vorm booi voor bode; maar
vermoedelijk alleen met het gewestelijk-nnl. znw.(?) boi; waarvoor reeds Dr.
Schönfeld verwezen heeft naar het Ned. Wdb. III 255. Vooreerst volge hier een en
ander ter aanvulling van dit, nu reeds bijna eene halve eeuw oude,
woordenboeks-artikel.
Blijkens Halbertsma, Lexicon Fris.; Dykstra, Friesch Wdb.; Molema, Wdb. d. Gron.
volkstaal; Ter Laan, Nieuw Gron. Wdb.; Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal; en
de mededeelingen in de Taalgids I 107 (Streek, Tessel) en De Taal- en Letterbode
VI 27 (welke gegevens ik hier samenvat) hoort het woord boi vanouds, althans sinds
lang, thuis in alle voorheen of nog heden Friesch sprekende gewesten: Friesland,
(Noord)-Groningen, Oost-Friesland, maar ook in het vanouds aldus geheeten
‘West-Friesland’, d.i. het huidige Noord-Holland benoorden Alkmaar en de Rekere
2)
(of ben. het IJ), benevens de vanouds Westfriesche eilanden .

1)
2)

Over het daarnaast ‘geroepen’ woord, egellentier, zie ben., blz. 183-4.
Doch J. de Vries Az., Westfriesche Woorden en Karsten, Het Dialect van Drechterland
vermelden het niet (meer?). - Dat ook noch Von Richthofen, Altfries. Wtb., noch Epkema,
Wdb. op Gysb. Japicx het vermeldt bewijst echter niet dat het in 't Oud- en Middelfriesch (nog)
niet bestond: in de plechtige rechtstaal der Oudfriesche wetten, en in G.J.'s eveneens veelal
plechtig rijm en onrijm was weinig gelegenheid en plaats voor dit bij uitstek huiselijke,
gemeenzame woord.
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Dit woord boi (bṑi) - waarvan boy natuurlijk slechts een s p e l l i n g variant is - of
bui, buit (Gron.), buye (Urk); verklv. boike, ook buukje (Streek, Tessel), baike
(Wieringen) is, blijkbaar vanouds, eerst en meest in gebruik geweest als liefkoozende
‘vlei-’ of ‘troetelnaam’, bij de aanspraak van een (jongen) knaap, doch bij uitbreiding
ook wel bij de gemeenzame, vriendelijke aanspraak van een volwassen
manspersoon, in den zin van: kameraad, vent, kerel (op Urk ook wel tot vrouwen);
het verkleinwoord daarentegen ook wel in toepassing op een bakerkind, zeker wel
van beiderlei kunne (Streek, Tessel). Derhalve bijna altijd als ‘vocativus’ (vooral in
den verkleinvorm), voorafgegaan door mîn, ûs (ons), door een vriendelijk bnw. als
lief, klein, of ook door een eigennaam (Oeble-boi). Van dit laatste gebruik, geheel
te vergelijken met de verbinding van een mansnaam met -man, -baas, -(o)om
(Janneman, Pieterbaas, Keeso(o)m) zijn (alleen of vooral?) in Westfriesche
de

de

(Noordhollandsche) oorkonden uit de 13 en 14 eeuw vele voorbeelden te vinden:
1)
Diddeboi, Heyteboi enz. (zie verder Boekenoogen 96) .
2)
Maar Boie, Boio (lat.?) en Boikin, Boidekijn worden, náar

1)

2)

‘Het wordt ook gebruikt op dezelfde wijze als z o o n , maar het blijkt niet of het daarmede in
beteekenis samenvalt’ (Boekenoogen t.a.p.). Is er voor dien twijfel wel voldoende reden? In
‘Geye Kerstans boy, Jan heren Amys boy, Gillis Bannen boeye’ (t.a.p.) zijn Kerstans, Amys,
Bannen zonder twijfel (sterk of zwak verbogen) genitieven van v a d e r s n amen, en staat
bo(e)y (‘jongen’) dus m.i. stellig gelijk met sone. En in ‘Hughe Hanneboey s(one)’ en ‘Jan
Gherijt Doetseboyen s(one)’ is bo(e)y i n den - in den eersten alleen, met weglating van 's
vaders eigen(lijken) (voor)naam, genoemden - v a d e r s naam versmolten, vastgegroeid:
Hughe, de zoon van den zoon van Han(ne), Jan de zoon van Gherijt, den zoon van Doetse.
Een afwisselend, of liever, gemengd gebruik derhalve van het - gewestelijke, huiselijke, in
den eigennaam opgenomen - bo(e)y en het - algemeene, ambtelijk gewone, ook met eene
enkele ‘s’ aangeduide - sone (doch beide in dezelfde beteekenis: ‘filius’); gelijkstaande met
het elders, buiten Westfriesch Noord-Holland, gewone gebruik van het dubbele ‘zoonszoon’)
‘Jan Willemszoonzoon’: Jan de zoon van den zoon van Willem, waar dus, evenals boven in
‘Hughe enz.’, niet de ‘vaders-’, maar alleen de ‘grootvadersnaam’ genoemd is.
Deze laatste namen mogen dus niet vereenzelvigd of verward worden met V l a a m s c h e
namen als Boidijn, Boidekijn, naast Boud(ew)ijn, met oi < ou (waarover zie Tschr. XL 173,
179-82; NGN. VI 90-3 en het t.l.a.p. in de noot aangehaalde). Hoe zeer in vorm en gebruik
toevallig gelijkend, ja, gelijk, hebben deze Friesche en Vlaamsche naamsvormen verschillenden
oorsprong. Tenzij men t w e e ë r lei, toevallig samengevallen, V l a a m s c h e naamsvormen
Boid(ek)ijn mocht aannemen?
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't schijnt of blijkt, in middeleeuwsch-(Noord-?)Hollandsche stukken ook zelf als mans(en vaders-)naam gebruikt. Wel laten de door Boekenoogen als persoonsnamen
opgevatte gevallen: ‘Nanne Boyen s(one), IJsebrant Boyken s(one), Mauwerin
Boydekins sone’, desnoods, wel de boven eerstgenoemde opvatting, als
achtervoegsel bij Nanne, IJsebrant, Mauwerin, evenzeer toe. Maar in een
alleenstaand ‘Grote Boye’ dient Boye toch inderdaad zelf als naam opgevat; en het
is dan eenigszins te vergelijken met het huiselijk gebruik (misbruik?) van Broer en
Zus als roep- en voornamen, en hedendaagsche g e s l a c h t s namen als Broer(en),
Broers(e)ma, De Neve, Keesom enz., waarin niet alleen gewone mans(voor)namen,
maar ook verwantschaps b e n a m i n g e n , oorspronkelijk veelal achter een
(voor)naam gevoegd, zelf (voor)naam en daarna ook geslachtsnamen geworden
zijn. En in een (door Doornk.-Koolm. aangehaald voorbeeld) als ‘cum... Boyone
Martena’ (Ubbo Emmius, Hist. rer. frisic., ed. 1616, p. 212) dient Boyo zeker wel als
1)
een (gelatiniseerde?) (voor)naam Boi(e) opgevat , waarvan dan ook een vadersnaam
Boyink (bij Doornk.-Koolm.), en misschien ook de Hollandsche geslachtsnamen
(De) Booy en de Fransch-Vlaamsche De Boye) (Winkler, a.w. 513, noot) zijn afgeleid.
Doch het woord is, vooral maar niet alleen, in Friesland en Noord-Holland,
voorheen en misschien nog heden ten dage (en buiten den jongeren invloed van
het Engelsch) ook als s o o r t n aam in gebruik (geweest) en in de literaire schrijftaal
doorgedrongen. Aan de voorbeelden, in het Ned. Wdb. III 255

1)

Boekenoogen's verwijzing naar Förstemann, Altdeutsches Namenbuch voor een O u d g e r m .
2

mansnaam Boio kan echter m.i. niet aanvaard worden. Aldaar (I 324-5) is alleen gewag van

Boyo, als eerste lid van den v o l k s naam lat. Bo ovarii (< og. *Ba u-haim-war oz, de latere
‘bewoners van het heem’ van den Keltischen stam der Bo i) > Bohemen) > Ba uarii enz. >
2

Beieren (zie Bremer, in Grundr. d. germ. Philol. III 772, 778, 945, 947). Alleen twee bij
Förstemann t.a.p. vermelde namen ags. Boia en os. Boiko komen hier misschien in
aanmerking.
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uit Wolff en Deken en uit Van Lennep aangehaald, kunnen nog drie andere van de
eerstgenoemde schrijfsters toegevoegd worden: ‘myn zoete kleine Boy’ (Burg. 806),
‘de kleine Booy’ (Leev. VIII 33), ‘myn kleine B oi’ (a.w. VIII 259): alle drie tot of van
1)
pasgeboren of kleine kinderen gezegd .
Voorts is toch waarschijnlijk dit woord oorspronkelijk bedoeld geweest in de
spreekwoordelijke zegswijze Booi is baas (of: (keuken)meester, of: kaptein), in het
2)
Ned. Wdb. III 34, 255 en II 838 uit Tuinman, Spreekw., Willem Leevend , Van Lennep
(en diens Zeemanswdb., maar niet uit Winschooten, Seeman) en Boekenoogen
aangehaald. Ouder dan deze is een plaats uit P. de la Court, Welvaaren der stad
Leyden, ed. Driessen 65 (cap. 29): ‘Want die Dieners dan gewisselijck meesters
der koopluiden werden, en dan is het. The world is turned, the boy is master’; hetgeen
zeker hetzij het oorspronkelijk, hetzij (veeleer) de vertaling is dezer Nederlansche
kenschetsing eener ‘verkeerde wereld’. In die zegswijze zal immers niet alleen de
spelling met ‘oo’, maar ook de klank ό iplv. ὸ wel het gevolg zijn der onwillekeurige
assimilatie van het oude Friesch-Holl. boi aan het in klank en beteekenis nabijstaande
booi, het enkelv. (zie b.v.W. Leevend I 100), in Holland gevolgd naar het ook heden
nog bekende mv. booien < boden, dienstboden (Ned. Wdb. III 34, en voorts W.
Leev. I 8, 98; III 64; IV 85).
Welk dezer twee laatst genoemde woorden bedoeld is kan een oogenblik
twijfelachtig zijn in eene plaats (de oudste der hier vermelde) uit het Geuzenliedboek,
o

n . 9, ed. Kuiper, blz. 15 (ed. V. Lummel 10a): een befaamd spotlied op de Katholieke
‘Misse’:

1)

2)

De weifeling in de spelling tusschen ‘o’ en ‘oo’ k a n op een weifeling tusschen ό en ὸ in de
‘uitspraak’ wijzen (zie straks), maar bewijst toch niets voor de schrijfsters, althans niet voor
B.W., die, zelf in dezen onvast, naar eigen getuigenis hare geschriften door een spelkundigen
raadsman placht te laten nazien!
Betje Wolff en Aagje Deken hebben deze zegswijze zeker wel in Noord-Holland leeren kennen;
de eerste misschien ook reeds in Zeeland, indien ten minste Tuinman, Fakkel 41 ze te recht
‘ook bij de Zeeuwen’ bekend noemt.
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Verwondert is de Pape,
Dat zijn goyken, Duyvels Boyken,
Onder d' loyken, niet wech heeft zijn knape.

hetgeen Kuiper vertaalt: ‘De priester toont zich, als hij zijn ogen weer opent,
verwonderd dat de koorknaap niet, terwijl hij [de priester] de ogen dicht had (d'
loyken = het luiken) de ouwel heeft weggepakt’, en nader verklaart: ‘Goyken: afgodje;
boyken: verkleinwoord van bode, en wel in de zin van afgevaardigde,
vertegenwoordiger, dus met hatelijke toespeling op de opvatting, dat de ouwel het
lichaam van Christus vertegenwoordigt.’
Mede om mijn twijfel aan de juistheid dezer laatstgenoemde opvatting van een
bode als ‘afgevaardigde, vertegenwoordiger’, was ik aanvankelijk geneigd deze
verklaring van boyken als ‘verkleinwoord van bode’ niet te aanvaarden, maar er
veeleer een (welkom!) oud citaat, ter staving, reeds toen en ook daar, van het oude
Friesch-Hollandsche boi, in te begroeten. Evenwel, dit lied, door Kuiper, evenals
door V. Lummel, ‘in de dagen vóór den beeldenstorm [1566] geplaatst’, doch ook
‘licht veel ouder’ geacht, is kennelijk Brabantsch, uit Antwerpen (toen een broeinest
der, nog Luthersche, ketterij!) afkomstig, o.a. blijkens klanken, vormen, woorden
1)
2)
als douwen (24) , toonen (31) , Brabander (59), suldy (61), ou (r. 70) = u (vnw.),
3)

4)

1

prasen? (72) . Dus zal ook loyken = luiken, sluiten Antwerpsch - met ui - zijn.
de
Doch aldaar, te Antwerpen of elders in Brabant, k o n in de 16 eeuw ook een
5)
verklw. bodeken wel degelijk reeds bo(o)iken

1)
2)

3)
4)
5)

Smout, Antw. Dial., § 95, blz. 150.
Franck, in Maerlant's Alex. LXXXVIII (door Verdam VIII 516 kwalijk geheel juist weergegeven;
toonen is nl., oorspronkelijk althans, bepaaldelijk vanouds Brabantsch-Hollandsch ×
(West-)Vlaamsch toogen (dit laatste bij Plantijn n i e t genoemd, en bij Kil. als ‘Fland.’ gemerkt).
Zie Ned. Wdb. XII 3923-4: meestendeels Brab., maar ook enkele Westvl. aanhalingen.
1

2

Niet b.v. Noordhollandsch, waar nog heden ‘ui ’ > ö̀ü, alleen ‘ui ’ > (o)oi luidt (Boekenoogen
§ 67, 68 Opm.).
Smout, a.w. § 54: oy l. < og. û, ... 3. ‘in het woord boy (bode)’!
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1)

luiden . Als slotsom behoeven wij dus waarschijnlijk daar en toen in d i t boikin uit
2)
het Geuzenlied niet eenig ‘Ingwaeoonsch Taalgoed in en rond Antwerpen’ te zien,
en mogen wij Kuiper's opvatting aannemelijk achten (al blijft de toepassing van bode
op de hostie zonderling).
Terugkeerende naar het Friesch-Hollandsch(-Zeeuwsche?) boi, kunnen wij zeker,
zonder vrees voor tegenspraak, de eenzelvigheid hiervan met het gewone, bekende
eng. boy vaststellen; en wel als noch van hier in ouderen tijd in 't Engelsch, noch
van daar in jongeren tijd in het Hollandsch-Friesch ontleend - het eerste met het
oog op den o u d e r d o m in 't Eng., het tweede met het oog op de ruime verbreiding
in de Westen Oostfriesche v o l k s taal onwaarschijnlijk -, maar beide vanouds
verwant: Engelsch-Friesch.
En dat over en weer in vrij wel dezelfde beteekenissen (zie behalve de
bovengenoemde Nederl. en Friesche wdbb. ook het New English Dictionary I 1039:
o

oudste aanhaling a 1300): (manlijk) kind, knaap, jongen; dienaar, knecht (verg. de
3)
bett. van knape, knecht en ned.-ind. jongen); in den Amsterdamschen straatroep
misschien wel in een minder gunstigen zin, te vergelijken met eng. knave? En mogen
wij daarin dan niet een welkom blijk zien van het bestaan van dit Friesche woord in
de oude, vijftiendeeuwsche Amsterdamsche volkstaal?
Wat ten slotte de herkomst van het woord betreft, het zal oorspronkelijk een dier
vele liefkoozende ‘stamelwoorden’ uit de kindertaal zijn: hetzij vereenvoudigende
vervormingen, met verzwakte articulaties, van bestaande woorden, hier misschien,
evenals zoowel ten aanzien van boel(e) als van boef (hd. bube)

1)

V. Haeringen, in Tschr. XLVI 267-8 (citaten uit Van der Noot) en 283-4; ook in Oost-Vlaanderen,
althans te Gent, in verkleinw., als (wederom, juist!): ‘boikin, van bóde; goikin van god’ (uit
o

2)
3)

Joas Lambrechts, Nederl. Spell., (a . 1550) Diiij).
Als door H. Pottmeyer, in Bijdr. t.d. geschiedenis XX (1929) 148-95, aldaar opgespoord is.
o

Rechtsbronnen der Stad Amsterdam, in Oud-vaderl. Rechtsbr. 2de reeks, no. 4, blz. 197 (a .
1484).
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1)

gegist wordt , van broeder (verg. nog Vlaamsche kindertaalvormen als boe, boetje,
2)
boete(n), broêrtje, maar ook: jongetje, kereltje ), hetzij bloote, vaak allitereerende,
klanken ter aanduiding eener (groot)moeder, oude vrouw enz. als babbe, bobbe,
3)
bebbe, beppe .
Bij de besprekingen, in De nieuwe Taalgids, van het naast boye geroepen egellentier
ware misschien ook eenig nut te trekken geweest uit de verwijzing naar het Ned.
Wdb. III 255 en 3963. Op laatstgenoemde plaats wordt de bet.: egel inderdaad voor
de

Utrecht, maar ook voor Zwolle (en uit een kinderprent der 18 eeuw) vermeld;
hetgeen m.i. echter nog geenerlei recht geeft om (ook hier alweer!) aanstonds de
befaamde, misschien toch meer moderne dan wel historische, ‘Utrechtsche expansie’
te pas te brengen of jagen. Op de eerstgenoemde plaats is een verwijzing te vinden
naar Ter Gouw, Volksvermaken 567; alwaar het oude (alleen?) Amsterdamsche
Luilakslied wordt aangehaald, met o.a. deze regels:
Aluin, aluin! een dief in je tuin!
Alarm, alarm, je lief in je arm!
Al schoon, al schoon! de roozeboom!
Al hier, al hier! de eglantier!

De eglantier wordt hier dus, eveneens in een soort van straatroep, ditmaal niet naast
boye, maar naast aluin genoemd; hetgeen herinnert aan R. Visscher, Brabb., ed.
1669, 46:
Quam daer een meysjen in desen tuyn,
Ick sou niet roepen alluyn, alluyn:
Dan in mijn armen soud ick haer luycken,
En helpen haer de Boonkens pluycken,

Het gewag van het ‘boonenplukken’ (zie Ned. Wdb. III 445) doet ook voor aluin een
of andere erotische beteekenis,

1)
2)
3)

Zie het Ned. Wdb. en de etymologische wdbb. van Kluge, Franck-Van Wijk of Vercoullie.
2

Gezelle, Loquela 71a; Vercoullie, in Versl. en Meded. d. Kon. Vl. Acad. 1920, 790 - 1, en
boven, blz. 178, buit.
Over eng. baby < babe < baban zie N.E.D. I 604 - 6.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

184
bedoeling of toespeling gissen; ook in verband met eglantier, een der boomen, die
vooral in de oude minneliederen in zekere symbolische beteekenis dikwijls genoemd
worden (zie b.v. Kalff, Lied in de ME. 349 en Verdam II 586). Ik heb echter in boeken
als Chomel, Alg. huishoud. Wdb. I 62 en De Cock, Volksgeneeskunde 170, 209
niets anders kunnen vinden dan dat aluinwater als geneesmiddel bij bloedingen,
aambeien enz. gebruikt wordt. Wat er achter deze uitroepen aluin! en egellentier!
schuilt zij dus verder aan de aandacht en de nasporing van de beoefenaars der
volkskunde overgelaten en aanbevolen!
L e i d e n , Febr. 1939.
J.W. MULLER
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Faëton
In het Vondeljaar heeft men onzen groten dichter gehuldigd met het opvoeren van
een zijner minst bekende drama's. De belangstelling voor Faëton in dat ‘jubeljaar’
heeft er ons aan herinnerd, hoe in de loop der jaren de opvatting van dit drama zich
e

heeft gewijzigd. Tot in 't midden der 19 eeuw hield men 't voor een politieke allegorie:
Van Lennep zag er de strijd der Hervorming tegen de Moederkerk in (dl. IX pag.
e

326) en ‘sommige scherpziende kunstminners’ der 17 eeuw meenden - volgens
Brandt - dat er mee bedoeld was ‘het hoogh bestaan des Konings van Vrankrijk
tegen den Paus, toen zijne Majesteit voldoening eischte voor 't ongelijck hem in den
persoon van zijnen gezant aangedaan’. De huidige Vondelkenners brengen het
drama in verband met Vondels leed om zijn zoon. Dr Sterck noemde het zelfs ‘het
klaaglied van Vondel, waarin hij zijn rampspoedigen zoon betreurt’. - Zij plaatsen
het dus naast de David-drama's en beschouwen het als een late klacht.
Wat het kunstgehalte betreft, is het nooit hoog aangeslagen. Albert Verwey
noemde het een tot vijf bedrijven uitgerekte dramatizering van Ovidius' vertelling.
Voor de toneelcommissie van verleden jaar, die het tot feeststuk heeft verheven,
was het een proef; maar ze zal het met Verwey wel niet eens geweest zijn.
Deze verscheidenheid van meningen bracht mij tot een nader onderzoek van het
stuk. Bij de opvoering er van maakte het tweede deel, waarin Febus, de vader, de
hoofdfiguur is, op vele toehoorders, en ook op mij, een veel diepere indruk dan het
eerste gedeelte, zodat door deze rol althans Verwey's oordeel werd gelogenstraft.
Ook verwonderde het mij, waarom de Vondelkenner Verwey Faëton niet noemde
naast die drama's,
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welke, gelijk hij - in zijn Inleiding tot Vondel (pag. 570) - had opgemerkt, gedicht zijn
onder de indruk van Vondels leed om zijn zoon. Immers, ook hier is een vader de
treurheld, gelijk in Jeptha, in Koning David in Ballingschap, in Koning David herstelt;
ook Faëton is een drama van ouders en kinderen. Terecht hebben dan ook Prinsen
e

(Ned. Lett. Gesch. 3 dr. 327), Brom en Sterck, uitgaande van de gronden, door
Verwey aangegeven, dit drama in betrekking gebracht tot Vondels persoonlijk leven.
Na een voorlopig onderzoek evenwel bleek me, dat niet Koning David herstelt gelijk Verwey en de andere genoemde geleerden menen - het drama is, dat werd
geschreven onder de indruk van het overlijden van den jongen Joost, maar dat
daarvoor veel eer Faëton in aanmerking komt. Verwey heeft ten aanzien van den
herstelden David opgemerkt, dat Davids klacht over Absalons dood het laatste beeld
is, ‘waarin Vondel zijn verdriet om zijn zoon - op zee gestorven - heeft geuit’. Brom
liet in 1935 drukken (Vondels geloof 461): ‘nu ligt die ontaarde, door alles heen toch
onvergetelijke Joost in zee begraven’, en als laatste eerherstel roept de dichter:
‘Waer leght ge ô Absolon? Waer anders dan in 't hart des vaders?’ Dr Sterck schreef in 1936 (W.v. Vondel. W.B. dl. IX, 8), dat die zoon in 1659
‘verbannen en op zee gestorven’ was. Nog jaren daarna is zijn smart niet geluwd
en vindt Vondel, volgens Sterck, ‘in Faëton het evenbeeld van zijn onvergetelijken
zoon’ (a.w. 6). Drie jaren nadat Vondel het overlijden van zijn zoon had vernomen,
zou dus Faëton zijn ontstaan.
Deze voorstelling is niet in overeenstemming met de feiten. Zeker, Brandt vertelt,
dat de vrienden, en ook de vader zelf zich in 1659 genoodzaakt zagen, om aan
Burgemeesteren te verzoeken, dat men den jongen Joost - ‘die kleen van geest en
los van hoofde was’ - dwong naar Oost-Indië te vertrekken en dat hij op reis daarheen
stierf. Maar Unger heeft - in Oud-Holland van 1886 - enkele feiten medegedeeld,
die de berichten van Brandt verduidelijken en ons in staat stellen,
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de verhouding tussen de David-drama's en Faëton nader te bepalen. In Ungers
Vondeliana lezen we, dat het vertrek van den jongen Joost naar Indië plaats had in
December 1659 en dat Vondel op 6 Augustus 1660 op nieuw zijn testament maakte,
waarin hij zijn zoon Joost en ‘bij desselfs voorafflijvigheit zijn wettige kinderen ende
descendenten’ een wettig erfdeel toeschreef. Dus in de tweede helft van 1660 wist
Vondel nog niets omtrent het lot van zijn zoon.
De beide David-drama's zijn verschenen in 1660. Brandt vertelt, dat Vondel den
herstelden David ‘bij gelegenheid van de wonderbaare herstellinge des Konings
van Grootbritanje, Karel den Tweeden, in dicht gebraght’ heeft. Volgens dit bericht
van Brandt zou dus Koning David herstelt reeds voltooid zijn uiterlijk in Mei 1660,
want op 8 Mei was Karel in Engeland tot koning uitgeroepen en op 26 Mei landde
hij te Dover. (W.v. Vondel. W.B. IX, 248). In die tussentijd werd hij in ons land
gehuldigd. Alzo kan Vondel dit drama niet hebben geschreven in het bewustzijn,
dat zijn zoon was overleden. Wel is aan te nemen, dat hierin des dichters droefheid
weerklinkt bij 't vertrek van zijn zoon naar Indië. Dat afscheid immers was een
afscheid voor het leven. Maar men bedenke bij de waardering der passage, waarin
velen hartetonen van den dichter hebben gehoord, dat Vondel zich getrouw hield
aan het bijbelverhaal, en Davids klacht: ‘Mijn zoon Absalon, mijn zoon, och, dat ik
voor u gestorven ware!’ getrouw uitwerkte. De bedoelde verzen uit K.D. herstelt
luiden:
Och, hadick schrap gestaen, toen 't heir u spits quam bieden,
Mijn bloote borst geb n de wraeckzucht, heet aan 't zieden.
Ick duwde, ô zoon, den dolck u in die schoone borst.
Uw vader draeght de schult. Mijn handen zijn bemorst
Van 't kinderlijcke bloet, dat Koningsbloet, mijn leven.
(1571 vlgg.)
Waer leght ge, ô Absolon? waer leght dat schoone lijck?
Waer anders dan in 't hart des vaders, na zijn sterven?
Daer leght mijn Absolon, gij zult geen uitvaert derven,
Mijn zoon, mijn liefste vrucht. Uw vaders hart is 't graf,
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Daer ghij begraven legt. Helaes, ick had dees straf,
Dien doot bij Godt verdient, een doot van duizent dooden.
(1666 vlgg.)
Wech purperen gewaet, en pracht en prael. Ick wassche
Mijn aenzicht nacht en dagh in traenen, in geklagh.
(1676 vlg.)
Breng wech mijn harp. Men hang' haer eeuwigh aen den want.
Och Absolon, mijn zoon, moet ick u eeuwigh derven?
Och Absolon, gaef Godt dat ick voor u moght sterven!
(1682 vlgg.)

De feiten verbieden ons echter in den gedoden Absalon een herinnering te zien aan
den overleden zoon.
Zoekt men naar verband tussen Vondels leed over het overlijden van zijn zoon
en zijn kunst, dan kan men Faëton noemen op grond van de volgende overwegingen:
de dichter heeft het doodbericht ontvangen na Augustus 1660. Houdt men rekening
met de duur der Oostinje-reizen in die dagen, dan kan het bericht Amsterdam hebben
bereikt in de loop van 1661. Bedenken we, dat Vondel na K.D. herstelt en vóór
Faëton drie drama's schreef: Samson, Adonias, en Batavische Gebroeders, dat hij
den berijmden Virgilius in 't licht gaf benevens vrij wat werk van geringere omvang,
dan is te vermoeden, dat het bericht nog later te zijner kennis kwam, misschien pas
in 1662, en dat dit bericht mede aanleiding was tot het ontstaan van het drama
Faëton. Neemt men aan, dat in Koning David herstelt een weerslag is te horen van
de gebeurtenissen in Vondels leven, dan is ongetwijfeld Faëton eveneens in
betrekking te brengen met des dichters leed, in 't bijzonder met het leed om den
overleden Joost. De parallelie immers tussen die drama's is zo treffend, dat het
verband onloochenbaar is. Die treft vooral in de vaderklacht van Febus en die van
David. Men hore na de zoëven aangehaalde klacht van den Joodsen vorst die van
Febus:
David:
Ick duwde, ô zoon den dolck u in de schoone borst.
Uw vader draeght de schult.
Febus:
Och, Faëton, hier staet de blixem die u trof.
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David:
Waer leght ge, ô Absolon? Waer leght dat schoone lijck?
Waer anders dan in 't hart des vaders, na zijn sterven?
Uw vaders hart is 't graf,
Daer ghij begraven leght.
Febus:
Och Faëton, mijn hart light in uw hart begraven.

Men lette ook op Joab als tegenspeler van David naast Jupiter tegenover Febus.
e

e

Vergelijk ook de Tegenzang uit het 4 bedrijf van K.D. herstelt met de rey uit het 2
bedrijf van Faëton.
De zoonzucht van den vader zou

De vader Febus, rijck aan schatten,

Den zoon voor zijnen rijxstaf stellen,

Die d'eerste kroon in 't starlicht spant,

Eer hij hem saegh ter aerde vellen.

Bemint zijn zoon als 't rijckste pant

Wat is een vadershart getrouw.

Dat aerde of hemel kan bevatten

Niet slechts de gedachten lopen parallel, maar ook zijn de strofen, met een lichte
variatie in het rijmschema, rhythmisch van dezelfde bouw.
Men zou zelfs het drama Faëton kunnen beschouwen als de synthese van de
beide David-drama's, of, juister, een vereenvoudiging er van. Het motief van Davids
overspel en zijn trouweloosheid tegenover Uria, die de oorzaken zijn van de rampen,
uitgebeeld in de David-drama's, hebben geen parallel in Faëton. Maar Absolon en
David zijn pendanten van Faëton en Febus: de vaders lijden allebei onder de
gevolgen van hun zwakheid tegenover de zoons, die leven en streven boven hun
staat.
De opdrachten der twee David-drama's zouden beide tot inleiding kunnen dienen
van Faëton, zodat dit laatste drama een zuiverder spiegel is van des dichters
familiedrama. De opdracht van K.D. in ballingschap is gewijd aan staat- en
genotzuchtigen als Lucifer, Salmoneus en anderen, die in hun streven naar macht,
eer of wellust zich zelf en velen met hen in 't verderf storten, terwijl Vondel in 't
Berecht van K.D.
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herstelt de ouderliefde beschouwt en verschillende personen uit de gewijde en
ongewijde letteren in herinnering brengt als treffende voorbeelden van die liefde.
Wel is in Faëton 't hoofdmotief ‘de reuckelooze stoutheit’, maar in het tweede deel
bekleedt Febus met zijn bekommering om het lot van zijn zoon zulk een brede plaats,
dat de vader afzonderlijk onze aandacht boeit. Ovidius vertelt van Febus slechts,
dat hij in zijn boosheid de aarde, die zich bij Jupiter had beklaagd over de
verzengende hitte, weigerde langer te gerieven en dat hij de zon niet meer wou
besturen. Volgens Febus moest Jupiter dat zelf nu maar eens doen; dan zou hij,
als hem de paarden ontschoten, wel tot het inzicht komen, hoe onnadenkend hij
had gehandeld met Febus' onervaren kind zo te straffen. - Vondel echter heeft aan
den door smart getroffen Febus zulk een uitvoerige rol toebedeeld, dat het Berecht
voor K.D. herstelt geheel op hem toepasselijk is. In de gestalte van Febus is meer
eigen vinding dan in die van David, want voor deze laatste rol vond Vondel alle
gegevens in de bijbel. Bovendien heeft hij in Febus een vader geschapen, die in
een aangrijpende dialoog, eerst tegenover Juno en daarna tegenover Jupiter, ons
zo ontroert door zijn milde liefde, dat men hier de nabijheid van den dichter wel het
sterkst mag aannemen.
Mocht men menen, dat Vondel Faëton dichtte om naast een bijbels drama een
stuk te stellen met klassieke inhoud, gelijk hij meermalen heeft gedaan - ik herinner
aan Hippolytus naast Josef in Egypte, aan Lucifer naast Salmoneus, aan Ifigenie
naast Jeptha, aan Edipus naast K.D. in ballingschap - dan is daarop te antwoorden,
dat, terwijl Hippolytus, Ifigenie en Edipus vertaalde drama's zijn en Salmoneus is
gedicht met een practisch doel, Faëton door den dichter zelfstandig is gebouwd
naar Ovidius' vertelling uit het tweede boek der Metamorphoses. Wel stelt Vondel
in de opdracht zijn werk eenvoudig voor als een toneelwijze ontvouwing van de
fabel, door Ovidius ‘heldendichtswijs uitgebreit’, maar hij heeft heel wat meer gedaan.
Hij heeft o.a. Juno ingevoerd, die in Ovidius' verhaal niet voorkomt.
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Natuurlijk heeft Vondel haar uitgebeeld naar klassiek model. In 't bijzonder vertoont
zij Ovidiaanse trekken in haar achterdocht tegen Jupiter en haar haat tegen
bastaarden en boelen. Zo leest men in Met. I 732 vlgg. (in Vondels vertaling), dat
zij haar gemaal herhaaldelijk ‘betrapte op sluikerij’ en dat zij Io met haar toorn
vervolgde tot aan de Nijl. Daar liet zij zich verbidden en gaf zij Io haar nymfengestalte
weer, waarna zij als Isis werd vereerd. (Zie Inhout van Faëton).
Nu wort ze, als een godin, befaemt aen lant en stêen,
Van witte nonnen en gewijden aengebêen (Met. I 911-'12).

Ook in 't verhaal, dat volgt op de mythe van Faëton, nl. de vertelling van Kallisto en
Jupiter, leest men van Juno's toorn. Vooral als Jupiter de door Juno in een beer
veranderde Kallisto aan de sterrenhemel heeft geplaatst (Met. II 627 vlgg.) beklaagt
zij zich bij Tetis en den Oceaan ‘dat de boelschaps hemels zaelen bewoont’ (678).
- Maar Vondel heeft uit die gegevens zo'n fel hartstochtelijke vrouw geschapen, dat
alleen reeds deze gestalte de levende weerlegging is van Verwey's karakteristiek,
dat Vondel in Faëton de vertelling van Ovidius tot een toneelstuk in vijf bedrijven
heeft uitgerekt. Hoor in haar eis, dat de bastaard Faëton zal gedood worden, tevens
de beledigde vrouw, die haar eigen eer, door den ontrouwen Jupiter herhaaldelijk
geschonden, wil gewroken zien:
Ja, tree en trap hem: trap dit bastertbloet met voeten.
Och, Isis, toghtigh dier, van schaemte en eer berooft,
Uw toght naer stieren kost mijn trouwen wachter 't hooft.
Noch wort ge, langs den Nijl, op 't outer aengebeden,
Bewieroockt en gedient in kercken en in steden.
Wat rechten basterden en boelen niet al aen!
Sla Faëton, of 'k wil hem met den donder slaen;
U zelf ontwapenen, en uw geweer ontwijden.
De Godtheen staet geen schimp van basterden te lijden.
1140 vlgg.

Men moge opmerken, dat Juno's zijdelingse verwijten aan Jupiter en haar boosheid
jegens den bastaard Faëton in Vondels
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drama niet gemotiveerd worden en slechts te begrijpen zijn in 't licht van de boven
genoemde literatuur, maar die - als men wil - ongemotiveerde, onlogische uitvallen
vind ik juist heel begrijpelijk in de mond van die wrokkende vrouw. Bovendien bevond
Vondel zich in goed gezelschap: Seneca had in Hercules Furens Juno op dezelfde
wijze doen spreken, d.w.z. met toespelingen op haar ontrouwen man, onderstellende,
dat het publiek ze wel begreep.
Soror Tonantis (hoc enim solum mihi
Nomen relictum est), semper alienum Jovem
Ac templa summi vidua deserui aetheris,
Locumque, coelo pulsa, pellicibus dedi.
Tellus colenda est, pellices coelum tenent. (vs 1-6)

Ook blijkt Vondels zelfstandigheid tegenover zijn bron bij nadere beschouwing van
e

Febus. Vooral in 't 4 bedrijf wijkt onze dichter sterk af van Ovidius. De laatste vertelt,
dat de watermaagden den in de Po neergestorten Faëton begroeven en op de
grafzerk griften:
Hic situs est Phaeton, currus auriga paterni,
Quem si non tenuit, magnis tamen excidit ausis.
(Met. II 327-'28)

of, in Vondels vertaling:
Hier sluimert Faëton, die 's vaders wagen mende,
En schoon hij stortte, stout voorbij de starren rende.
(Met. II 441-'42)

In het drama vermeldt Vondel bij monde van de Faem als grafschrift:
Hier rust de voerman van zijn vaders rijcke zon.
Italje is 't kerkhof van den stouten Faëton.

De lof, die Ovidius' grafschrift bevat, geeft Vondel hem niet. Zijn grafschrift heeft de
bedoeling Faëton als een afschrikwekkend voorbeeld te stellen. Dit blijkt uit Jupiters
lezing aan 't eind van het drama:
Elck spiegle zich aen 't graf, dat jongh en out zeit:
Italje is 't kerkhof van de reuckelooze stoutheit.
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Als Ovidius' Febus dit grafschrift verneemt, dekt hij
van rouwe 't aangezicht
Met eenen sluier, en de hemel zagh geen licht
Noch zon den ganschen dag. (Met. II 443-'45)

Vondels Febus klaagt:
Och Faëton, mijn hart leght in uw hart begraven.
Dat komt van al te hoogh te reuckeloos te draven.

Terwijl Ovidius' zich in een wolkensluier hullende Febus van stonde aan een
allegorische figuur is, een tweeslachtig wezen, dat ons koud laat, begint die van
Vondel met een mens van vlees en bloed te zijn, wiens hart en hoofd tegelijkertijd
het bericht van de Faem verwerken. De mannelijke houding van Febus, wiens liefde
en leed worden gelouterd door het redelijk besef, dat Faëtons ondergang
onvermijdelijk was, wordt nog onderstreept, doordat Vondel daarnaast onmiddellijk
Febus' vrouw Klymene plaatst, die volgens de Faem ‘van groot misbaar in tranen
smilt’, wier moederhart geen vrede kan hebben met de dood van haar zoon: ‘In wie
de liefde noch het sterven tegensportelt’ (1421).
Ook deze trek heeft Vondel zelfstandig aangebracht.
Als reden voor de wijziging in het grafschrift, zou men kunnen aanvoeren, dat de
dichter zich in de veroordeling van Faëtons dood hield aan de opvatting, die in ons
e

land, stellig sedert het begin der 17 eeuw, de heersende was onder de geletterden,
die Van Manders ‘Uitlegging op Ovidius' Metamorphoses’ kenden, n.l. dat ‘den eysch
van Phaëton, den sonwagen te mennen, is 's Menschen aengheboren lust tot groot
worden, die meest in elcken wort ghespeurt. In dese menninghe werdt gheraden,
den middelmatighen wegh te houden, niet al te hoogh, noch al te leeghe varende’.
- Deze opvatting der fabel paste geheel bij Vondels levensovertuiging - ook hierop
zou men kunnen wijzen - dat ‘staetzucht’, het willen treden buiten de baan, ons door
Goddelijke wetten
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gesteld, een der ernstigste zonden is. In tal van verzen heeft de dichter deze
overtuiging beleden.
In 1637 zong de rei in Gijsbrecht'van Aemstel:
Al wie door ootmoed wort herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht.

In 1657 vermaande hij: ‘Wie wijs is, hou zich laegh en in zijn element’ (Vert. in
Salmoneus vs 12).
Maar 't blijft toch een opmerkenswaardig feit, dat hij, die met zijn eerbied voor de
klassieke dichters gewoonlijk trouw de zin hunner woorden weergeeft, hier zo ver
van zijn bron afgeweken is.
Tot hiertoe meen ik aannemelijk te hebben gemaakt, dat Vondel in Faëton een
drama heeft gebouwd met dezelfde strekking als Koning David herstelt, en dat,
wanneer dit laatste drama werkelijk het getuigenis bevat van des dichters persoonlijke
leed, het drama Faëton ontstaan moet zijn onder de indruk van de herleefde smart
na ontvangst van het doodbericht.
Maar zekerheid omtrent causaal verband tussen Vondels ervaringen met zijn
zoon en het ontstaan van de David-drama's hebben we niet. We weten van Brandt
dat Vondel in de zware jaren 1656 en volgende, nadat zijn zoon insolvent was
verklaard, troost zocht in de Psalmen; niet enkel als de geslagen man, die met Gods
hulp zich zoekt te verheffen boven zijn leed, maar ook als de dichter, die - naar
Verwey's uitdrukking - ‘poëzie van leed’ maakte en zich met de Harpzangen loszong.
Zo hervond de lijdende vader zich als dichter in David, den koninklijken zanger. Het
is dus verleidelijk aan te nemen, dat Vondel met het dichten van den herstelden
David eveneens afstand nam ten opzichte van het ondervondene en dat Davids
klacht over zijn gestorven zoon een diepere klank heeft dan louter een dramatische.
Dan zou de herhaling van die klacht, drie jaren later, niet louter een late echo zijn
van die van David, gelijk Dr Sterck meent, niet enkel een
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rhetorische herhaling, maar weer een bezield geluid, gedragen door de verse
herinnering.
Evenwel rijst de vraag: Hoe komt het, dat Vondels tijdgenoten, die stellig goed
op de hoogte waren van de gesteldheid in Vondels familie, geen verband hebben
gelegd tussen des dichters dramatische kunst en zijn persoonlijk leed? Hoe komt
het, dat zij in K.D. herstelt een koningsdrama hebben gezien en in Faëton een
politieke allegorie? Wij voor ons hebben noch in de teksten, noch in de opdrachten
enige aanwijzing gevonden voor de onderstelling, dat Vondel een bepaald historisch
persoon op 't oog heeft gehad. Maar toch: Brandt en zijn tijdgenoten kenden Vondels
kunst uitstekend, en ook zijn opvatting van de dramatische kunst. Van den dramaturg
Vondel konden zij niet verwachten, dat hij een persoonlijke aangelegenheid van
een gewoon burger zou verheffen tot onderwerp van een treurspel, voor hem de
verhevenste kunstuiting. Daarin konden slechts als helden optreden personen, ver
uitstekende boven de gewone stervelingen, bijbelse of mythologische gestalten, in
wier lotswisseling het Goddelijke wereldbestuur voor elken toeschouwer onmiddellijk
kenbaar was. ‘Klene beelden klene, grote beelden grote misslagen’, zei Vondel de
leden van St. Lucas na. Op het toneel der wereld - leest men in de opdracht van
K.D. in Ballingschap - zijn eenerhande gebreken van klenen of groten nadruk, ‘naer
de kleenheit of grootheit der personaedjen, die daer heure rol speelen’ ... En in 't
berecht van Salmoneus gaf hij als zijn oordeel, ‘dat de treurstijl allerhoogst op geluck
en ongeluck der grooten draeft’.
Bovendien, door in zijn poëzie een maatschappelijke strekking te leggen, bleef
e

de dichter een zoon van Apollo. In de 17 eeuw heeft men in dezen God niet slechts
den God der dichtkunst gezien, m ar ook dien van de wijsheid, van de harmonie
in 't persoonlijke en maatschappelijke leven. Uit de Ragguagli van Boccalini was
deze Apollo zeer bekend: Hooft heeft er uit vertaald en Vondel schreef op die
Kundschappen
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van Parnas een lofdicht (1670), waarin hij zegt, dat men er niet vergeefs in beluistert
‘de lessen en den raet Des Godts, die elk berecht naer zijnen eisch en staet’.
Al deze uitspraken moeten ons een waarschuwing zijn voor het leggen van een
zo nauw verband, als Dr Sterck deed, toen hij Faëton Vondels klaaglied noemde,
waarin hij zijn rampspoedigen zoon betreurde. Hiermee heeft deze uitnemende
Vondelkenner m.i. des dichters kunstopvatting miskend. Verwey liet zich ten aanzien
van Jeptha, de David-drama's, en Samson voorzichtiger uit. ‘Met Jeptha’ - zo zei
hij - ‘beginnen die drama's, waarin werkelijk persoonlijk gevoel, het verdriet om zijn
zoon, meesprak’. Dat Verwey de eerste - bij mijṅ weten - is geweest, die deze
gedachte uitte, is niet toevallig: in de tweede helft der negentiende eeuw eerst
openbaart zich bij ons de bewustwording van het dichterlijke wezen, die tevens tot
gevolg heeft gehad het zoeken naar de zielkundige verhouding tussen het leven
van den kunstenaar en zijn kunst. En Verwey heeft voor ons wel het duidelijkst over
die verhouding gesproken. Wel zijn er in onze literatuur een paar aanwijzingen, die
doen vermoeden, dat men begrip had van wat Schiller aan 't slot van Die Götter
Griechenlands dichtte:
Was unsterblich im Gesang soll leben,
Muss im Leben Untergehn.

Vondel vertelt in de opdracht van Elektra het verhaal van den beroemden Grieksen
toneelspeler Polus, wiens zoon was gestorven. ‘Toen hem docht’ - ik haal Vondel
aan - ‘dat de rouw uit, en zijn zoon genoeg beweend was, begaf hij zich weder tot
de kunst..... Zullende in dien tijd t' Athenen Sophokles Elektra spelen, most hij
kwansuis Orestes doodbus en gebeente dragen. Het inhoud van dit treurspel brengt
mede, dat Elektra, kwansuis haar broeders overschot dragende, beschreit en betreurt
den dood desgenen, dien ze meent bij ongeval omgekomen te wezen. Polus dan
Elektra's rouwklederen aantrekkende, haalde zijn zoons gebeente en doodbus uit
den
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grave en gelijk of hij Orestes nog omhelsde, bootste zo die droefheid na, niet met
enen gemaakten schijn, maar natuurlijke lijkklachten, en waarachtige tranen, en
verwekte door dit middel, onder het spelen, zijn eige droefheid’.
Het andere bericht ontleen ik aan Het Servetje, waarin Gerard Keller den zich
steeds dichter voelenden Withuys sprekende invoert, wiens zoon op zee was
overleden. ‘Ik was wanhopend: ik had gevoel voor niets; ik liep slechts het huis door
en de trap op en neder. Mijn zoon! Mijn zoon! zoo riep ik ook op een morgen: Mijn
zoon!... God, dat is de juiste kreet der smart! zeide ik, en het was de kreet der smart!’
De leden van Oefening kweekt kennis hebben blijkbaar alleen gelachen om den
ers

zonderlingen, naïeven ijdeltuit, maar ons zijn op voorlichting der '80 de ogen
geopend voor dit verschijnsel.
Het kan beledigend schijnen voor Vondel om hem in één adem te noemen met
Withuys, maar dat is het in dit verband toch niet: Withuys toonde hiermee zich
bewust te zijn van de overgang van leven tot kunst.
Ook Vondel kan, in zijn kunst opgaande en drama's bouwende van die algemene
strekking, welke hij er zelf in zijn voorberichten aan gaf, in de klachten van David
en Febus zijn eigen smart hebben vertolkt en de droefheid hebben nagebootst ‘niet
met eenen gemaakten schijn, maar natuurlijke lijkklachten’. Te bewijzen is dit echter
1)
niet .
A. ZIJDERVELD

1)

Boven de toegang tot ‘de desolaten Boedels kamer’ in het Amsterdamse Stadhuis heeft
Quellinus in marmer gehouwen den in de zee neerstortenden Icarus. Deze afbeelding is eerst
na 1655 aangebracht. Immers ze komt niet voor in 't eerste deel van Quellinus' Statuen ende
Cieraten van 't konstrijcke Stadthuys (1655), maar in het tweede, dat 16 Januari 1663 is
uitgegeven. In dat jaar verscheen ook Faëton. Natuurlijk heeft Vondel dat beeld boven de
kamer der bankroetiers gekend. Mogelijk is dit mede een aanleiding geweest tot het ontstaan
van het drama.
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Ingwaeoons
Ieder die tegenwoordig de term ‘ingwaeoons’ gebruikt denkt daarbij min of meer
duidelijk aan Wrede's beroemd opstel in het Zs. f.d. Maa. van 1924, omdat deze,
overigens vrij willekeurig gekozen, term het slagwoord werd bij de door Wrede
ingezette grootse herinterpretering van de tegenstelling tussen ‘hoogduits’ en
‘nederduits’. Wrede, die er zelfs toe neigde om ‘ingwaeoons’ met ‘oudwestgermaans’
te vereenzelvigen, had hoofdzakelijk oog voor de uit Zuid-Duitsland komende
taalbewegingen. Hij zag het Noorden vooral als bewaarder van een oudere toestand,
als een gebied dat zich verzette tegen zuidelijke vernieuwingen. Dit was natuurlijk
eenzijdig en bij degenen die Wrede's theorie hebben uitgewerkt, ik noem hier alleen
1)
Frings en Brinkmann , kreeg het begrip ‘ingwaeoons’ al spoedig meer kanten. Men
moet niet alleen in het Zuiden van het Westgermaans een haard van vernieuwingen
zoeken maar ook in het Noorden, en Zuid en Noord hebben elkaar wederzijds
beïnvloed. Hiermee kreeg ‘ingwaeoons’ naast zijn negatieve inhoud ook een
positieve: niet alleen relicten maar ook vernieuwingen konden ‘ingwaeoons’ genoemd
worden. Het Noorden was niet alleen relietgebied ten opzichte van het Zuiden, maar
in een aantal gevallen het Zuiden ook van het Noorden. Er zijn evenveel voorbeelden
te noemen waarin het Hoogduits dichter bij het Oudwestgermaans staat dan het
Nederlands als andersom. De onderzoeker die van nederlands standpunt aan de
discussie wil deelnemen voelt zich echter ook met het aldus verruimde begrip
‘ingwaeoons’ nog niet geheel op zijn gemak. De nederlandse feiten kunnen, ik hoef
maar te herinneren aan Kloeke's studie in het Borchling-

1)

Frings, Germania Romana (1932); Brinkmann, Sprachwandel und Sprachbewegungen in
althochdentscher Zeit (1931).
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1)

Festschrift , de duitse theoriën wel eens in de war sturen, altans tot herziening
nopen. Een Nederlander moet beginnen met éen ding nadrukkelijk vast te stellen
nl. dat ‘ingwaeoons’ geen eenheid is. Dit zal dus ook het uitgangspunt zijn van deze
studie waarin ik wil trachten het begrip ‘ingwaeoons’ helderder en bruikbaarder te
maken door een aantal der zeer verschillende en soms tegenstrijdige tendenties
die er mee worden samengevat geografisch te groeperen.
Wanneer wij de westgermaanse kultuurtalen overzien, komen wij tot de conclusie
dat ze op éen na alle van ingwaeoonse oorsprong zijn. Die ene uitzondering is het
Hoogduits. De andere t.w. Engels, met Fries, en Nederlands, met Afrikaans, zijn
buiten de zuidduitse vernieuwingsbeweging gebleven en zijn dus in negatieve zin
alle ingwaeoons. Gaan wij echter na wat zij positief, d.i. aan vernieuwingen, gemeen
hebben, dan stuiten wij dadelijk op grote moeilijkheden. Als de gemeenschappelijke
vernieuwingen al te vinden zijn, dan gaan zij toch schuil achter de grote massa van
die òf Engels-Fries òf Nederlands-Afrikaans zijn. Dit is heel belangrijk: Nederlands
en Engels zijn niet alleen relictbewaarders ten opzichte van het Hoogduits, maar
het Nederlands is het bijvoorbeeld ook t.o.v. het Engels, en het Engels t.o.v. het
Nederlands. Ja, men kan alle denkbare combinaties en tegenstellingen maken:
Nederlands tegenover Hoogduits en Engels, Engels tegenover Hoogduits en
Nederlands, Hoogduits tegenover Engels en Nederlands. Dit brengt ons tot de
volgende slotsom: vóor het uitzwermen van de Angelen en Sassen zijn er drie
vernieuwingshaarden in het westgermaanse gebied geweest, éen in het Zuidoosten
(de ‘beierse’), éen in het Noordoosten (de ‘anglisch-sassische’ of oostingwaeoonse)
en éen in het Noordwesten (de ‘frankische’ of westingwaeoonse).
Ik heb nu alleen nog maar aandacht geschonken aan de kultuurtalen en daardoor
éen zeer belangrijke dialektgroep,

1)

G.G. Kloeke, Zum Ingwäonismenproblem (1932).
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waaruit de laatste eeuwen echter geen kultuurtaal meer is voortgekomen, nog niet
genoemd. Ik bedoel het Nederduits. Wanneer wij dit vergelijken met Engels en
Nederlands, dan zien wij dat het een middenpositie inneemt. Terwijl het enerzijds
heeft deelgenomen aan westingwaeoonse vernieuwingen, zelfs zo volkomen dat
er op het vasteland geen oostingwaeoons relictgebied meer is aan te wijzen (dat
wil dus populair uitgedrukt zeggen dat er nergens in het Nederduits meer een zuiver
‘engels’ gebied is aan te wijzen), blijkt toch anderzijds dat met de anglische
kolonisatie naar overzeese gebieden de oostingwaeoonse vernieuwingshaard
geenszins in zijn geheel mee is verhuisd, maar dat deze integendeel het
Westingwaeoons, op een westelijk relictgebied na, krachtig heeft doordrongen. Dit
westelijke relictgebied, met name de zuidwestelijkste hoek daarvan: Vlaanderen, is
de bakermat van de nederlandse kultuurtaal geworden. Wanneer er enerzijds geen
anglische kolonies op de britse eilanden waren gesticht en anderzijds de
zuidwesthoek van het nederlandse taalgebied niet zo uiterst conservatief was
geweest, zouden oost- en westing waeoonse vernieuwingshaarden wellicht
nauwelijks nog te onderscheiden zijn, maar zouden alle vernieuwingen zijn
samengevloeid in éen massale nederduitse taalklomp, product van een wederzijdse
doordringing van Oost en West.
Een voorlopige opsomming van enige verschijnselen ga ter oriëntering aan mijn
verdere betoog vooraf. Als westingwaeoonse vernieuwingen kunnen we bijv.
o

o

beschouwen: 1 . het stemhebbend worden van anlautende scherpe spiranten; 2 .
het opgeven van het verschil tussen auslautende stemhebbende en stemloze
o

o

consonanten; 3 . de assimilatie van -hs- tot -ss-; 4 . het vroeg opgeven van het
uitspraakverschil tussen de enkele intervokalische consonant en de geminaat, terwijl
zich in de plaats daarvan een verschil ontwikkelt tussen vast-aangesloten vokalen
(bij volgende oorspr. geminaat) en los-aangesloten vokalen (bij volgende oorspr.
enkele intervokalische consonant). Al deze verschijnselen komen in het
Oostingwaeoons (Engels-Fries) en
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Hoogduits òf in het geheel niet òf pas later voor. Als oostingwaeoonse vernieuwingen
o

kunnen gelden: 1 . de mouillering van velare (misschien ook van andere)
o

consonanten voor palatale vokalen; 2 . de i-umlaut (misschien ook zuidduits, zie
o

hierbeneden); 3 . vroege wegval van -n- voor volgende scherpe dentale spirans
met nasalering en rekking van de voorafgaande vokaal (misschien tot op zekere
hoogte ook westingwaeoons zie hierbeneden). Van de zuidduitse vernieuwingen
o

o

noem ik hier alleen: 1 . het vroege opgeven van de th; 2 . de hoogduitse
o

klankverschuiving; 3 . het vroege optreden van â voor wgm. œ̂. Ik wil er tenslotte
reeds nu de aandacht op vestigen dat het Fries, hoewel omringd door
westingwaeoonse dialecten, bij al de opgesomde verschijnselen zich
extreem-oostingwaeoons gedraagt.
De dialektgeografie moet ons nu verder helpen. De ietwat starre tegenstelling
tussen west- en oostingwaeoons, die wij a priori kunnen poneren door een simpele
vergelijking van Engels en Nederlands, moet levend gemaakt worden door het
bewegelijke kaartbeeld. Hierboven heb ik al aangestipt dat er van een oostelijk
relictgebied, waarin oostingwaeoonse eigenaardigheden hebben standgehouden
tegenover westingwaeoonse vernieuwingen, op het vasteland geen sporen te vinden
zijn, altans bij mijn weten. De westelijke kolonies van het Oostingwaeoons, die ver
van hun stamland gevestigd zijn, vertegenwoordigen zulke relictgebieden, maar
veroorloven ons door hun bizondere ligging, hun ‘splendid isolation’, niet ze op een
kaart te laten zien als een barrière waar de westingwaeoonse bewegingen tegen
dood liepen. Daarentegen kunnen wij in het Westen wel een fraai westingwaeoons
relictgebied waarnemen dat nu eens sterker dan weer zwakker stand heeft gehouden
tegen oostingwaeoonse vernieuwingen. Daarmee is het thema van het
dialektgeografisch onderzoek dus aangewezen t.w. het opdringen van de
oostingwaeoonse vernieuwingen naar het Westen in zijn verschillende étappes bloot
te leggen.
Wil een dergelijk onderzoek overtuigen dan is het zaak
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te beginnen met die verschijnselen waarbij het isoglossenbeeld van de ‘expansie’
die men wil aantonen zo min mogelijk door latere, anders gerichte ‘expansies’ is
verstoord. Men moet eerst een eenvoudig kaartbeeld met ‘standaardisoglossen’
opbouwen, die dan later weer als gidsen kunnen dienen bij het

Kaartje 1. Umlaut in verkopen (|||), ganzen (-), voeten (- - -), geloven (- · - ·), zoeken (....)

ontwarren van ingewikkelder isoglossenstructuren. Ik meen dat als uitgangspunt
voor verder onderzoek het hierbij afgebeelde kaartje 1 met umlautsverschijnselen
zeer geschikt is. Van oost naar west ziet men hier achtereenvolgens de
umlautsgrenzen van de woorden verkopen (inf.), ganzen (plur.), voeten (plur.),
geloven (inf.) en zoeken (inf.). Hoe dichter men van het Westen uit de oostgrens
van ons land nadert, hoe talrijker de umlauts-
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verschijnselen worden. Het is op het eerste gezicht dus duidelijk dat de
uitstralingshaard van de umlaut in het Oosten gezocht moet worden. In het uiterste
Westen, dus in Holland, Zeeland en Vlaanderen, ontbreekt de umlaut van de lange
vokalen geheel. Alleen de umlaut van gm. korte a is daar vrijwel regelmatig
doorgedrongen (maar ontbreekt bv. in een woord als twaalf, zie beneden), terwijl
1)
de umlaut van gm. korte u, naar ik in mijn dissertatie verondersteld heb , er
oorspronkelijk maar in zeer beperkte mate optrad (nl. alleen in de gevallen waar
het, in het klankstelsel geïsoleerd staande, umlautsproduct door delabialisatie is
‘aangepast’). De umlautslijn van zoeken, de westelijkste die op het kaartje staat
getekend, kan als de algemene grens van de umlaut in gm. ô en œ̂ gelden. Bewesten
deze lijn ligt, kan men zeggen, het westingwaeoonse relictgebied bij uitstek.
Bewesten deze lijn ligt ook de bakermat van de nederlandse kultuurtaal, zowel van
de middeleeuwse (vlaamse) als van de moderne (hollandse).
Voor wij het verloop van de umlautslijnen nader gaan bekijken een enkel woord
over het umlautsverschijnsel zelf. Ik zei daareven dat de oostelijke oorsprong op
het eerste gezicht duidelijk was en dit is in overeenstemming met de gangbare
opvatting die het uitgangspunt van de i-umlaut in het Noordoosten van het
2)
westgermaanse taalgebied zoekt . Het is ook in overeenstemming met de algemene
palataliseringstendens die men voor dit gebied, het anglische stamland immers, wel
moet aannemen. Altans wanneer men in de umlaut een verschijnsel mag zien dat
dóór de tussen umlautsfactor en stamvokaal gelegen consonanten heen heeft
3)
gewerkt (Scherer-Sievers-Rooth) en niet er óver heen (v. Haeringen) . Het komt
mij voor dat, wanneer de oorsprong van de umlaut uitsluitend in het oostingwaeoonse
gebied gezocht moet worden,

1)
2)
3)

Hollandse Dialektstudies (1935) 86.
Bremer, I.F. 4, 31.
Zie V. Haeringen, De germ. Inflexieverschijnselen (1918), en Rooth, Nordfriesische Streifzüge
(1929) 109 vgg.
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de opvatting van Rooth wel de grootste innerlijke waarschijnlijkheid bezit. Er zijn
echter meer umlautsgevallen dan de op het schetskaartje aangeduide. Ik herinner
1)
aan mijn vroeger gepubliceerd kaartje van de secundaire umlaut in deminutiva .
Dat was een umlautsverschijnsel dat niet uit het Oosten maar uit het Zuiden kwam
en zowel in het Oosten als in het Westen van het ingwaeoonse land een umlautloos
relictgebied overliet. Het westingwaeoonse relictgebied van deze zuidelijke
deminutievenumlaut vertoont een vrij grote overeenkomst met dat van de
2)
oostingwaeoonse umlaut in een woord als geloven . Ik kom daar straks op terug.
De zuidelijke deminutievenumlaut moet, gezien het verre vooruitdringen naar het
Noorden, al heel vroeg hebben plaats gevonden. Wil men dus alle umlaut
oorspronkelijk uit het Noorden laten komen, dan is men genoodzaakt in een vroege
periode eerst een umlautsbeweging noord-zuid en daarna éen zuid-noord te
veronderstellen. Het verdient dunkt mij overweging of het niet mogelijk is dat er twee
umlautshaarden geweest zijn, een noordelijke (oostingwaeoonse) en een zuidelijke
(zuidduitse). De noordgermaanse umlaut heeft toch ook zijn eigen haard gehad,
geheel onafhankelijk van de westgermaanse. De gedachte aan twee westgermaanse
umlautshaarden wordt nog versterkt wanneer wij de door Emmi Mertes
3)
dialektgeografisch bestudeerde umlaut van wgm. iu in het gezichtsveld trekken .
Uit dit onderzoek blijkt nl. dat iu in Noord- en in Zuid-Duitsland regelmatig umlaut
vertoont, maar dat in een, van woord tot woord verschillend, langgerekt middenduits
gebied de umlaut ontbreekt (bv. noordd. nî, zuidd. neu, middend. nau). Voor een
eventuele zuidduitse umlaut lijkt mij, daar in het Zuiden van verdere palatalisaties
niets bekend is en de umlaut daar een grote

1)
2)
3)

Ts. 56, 245.
De overeenkomst met het umlautloze gebied van voeten is misschien nog sprekender, maar
het oostingwaeoonse karakter van de umlaut is hier niet zo volkomen zeker (zie beneden).
Zs. f.d. Maa. 1921, 34 vgg.; Teuthonista 6, 161 vgg., 7, 43 vgg. en 268 vgg.
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secundaire uitbreiding heeft gekregen, de meer psychologische verklaringshypothese
van V. Haeringen de voorkeur te verdienen.
Bij de keuze van mijn umlautsgevallen heb ik rekening gehouden met de
mogelijkheid van een uit het Zuiden afkomstige umlaut. Drie van de vijf gevallen
(verkopen, geloven, zoeken) hebben in het Zuidduits geen umlaut. Hier moet de
umlaut dus zeer beslist uit het Oosten komen. Ik heb geen voorbeelden kunnen
vinden van umlaut in het meerv. van znw. die wel in het Noorden en niet in het
Zuiden voorkwam. De herkomst van de umlaut in ganzen en voeten is dus niet zo
volkomen zeker oostelijk als bij de andere woorden, maar toch wel waarschijnlijk.
De werkwoordsgevallen hebben daartegenover het betrekkelijke nadeel dat de
umlautsfactor hierin voor het Westingwaeoons volstrekt niet vaststaat. Het is zeer
wel mogelijk dat de grondvormen *kaupian, *galauƀian, *sôkian bij het
Noordgermaans aansluitende oostingwaeoonse vernieuwingen zijn geweest die in
de rest van het westgermaanse gebied niet voorkwamen. Van overwegend belang
is dit bezwaar echter niet. In de eerste plaats komt de umlautslijn van zoeken vrijwel
geheel overeen met bv. die van groen, een woord dat in hele Westgermaans wél
een umlautsfactor heeft bezeten, en in de tweede plaats doet het er voor ons doel:
het vaststellen van de oostingwaeoonse invloeden in het algemeen, betrekkelijk
weinig toe of onze isoglossen nu de uitbreiding van het umlautsverschijnsel als
zodanig weerspiegelen, dan wel de uitbreiding van een grondvorm mèt umlautsfactor
1)
tegenover éen zónder umlautsfactor .
Gaan wij nu het verloop van de lijnen zelf nauwkeuriger na. Allereerst valt ons de
merkwaardige toestand in Groningen en Friesland op. Het Noorden van Groningen
heeft zeker meer

1)

Iets dergelijks valt ook op te merken bij twaalf (zie hieronder, blz. 10). Het doet er voor ons
doel niet veel toe of men die grens tussen twelf en twaalf beschouwt als de grens tussen de
gebieden waar de umlaut nog wel en niet meer heeft gewerkt, of als de grens van het gebied
dat een oostingwaeoons *twalif heeft kunnen veroveren op een westingwaeoons *twalf (zie
voor deze eventuele vroegtijdige syncope van de i V. Haeringen, Suppl.).
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gevallen van umlaut dan het Hollands, echter aanzienlijk minder dan het zuidelijk
gelegen Drents en vooral dan het westelijk gelegen Fries. Met het Noordgronings
komt in dit het geval het Stellingwerfs overeen. Beide gebieden bewaren blijkbaar
een relicttoestand, terwijl het Fries, dat de umlaut zeer regelmatig kent, zij het dan
ook dat de meervoudsvormen fiet en gies de laatste tijd sterk worden teruggedrongen
door foetten en goezzen (op de noordklei worden de umlautsvormen nog het beste
bewaard), blijkbaar een ‘umlautshaard’ op zichzelf vertegenwoordigt die echter
nergens uitstraalt buiten het kleine friese taalgebied. (Beter dan het beeld van de
haard past hier wellicht dat van het kooltje vuur onder de as (van umlautloosheid)!)
Verkopen komt in het moderne Fries niet met umlaut voor (het Oudfries kent nog
naast (for)kâpia de znw. kêpenskip, koop, en kêper, koper), maar verder komt het
Fries met betrekking tot de umlautsvormen treffend overeen met het
oostingwaeoonse kerngebied. Zeer opvallend is dat Noord-Groningen, waar toch
ook eenmaal Friezen hebben gewoond, juist een umlautarm relictgebied schijnt te
1)
zijn .
Het treft ons vervolgens dat met uitzondering van de verkopen-isoglosse de
umlautslijnen eigenlijk anders lopen dan wij bij een oostingwaeoonse uitstralingshaard
zouden verwachten. Logisch zou zijn als de lijnen N.W.-Z.O. zouden lopen, maar
zij liggen juist, min of meer parallel aan elkaar, in N.O.-Z.W.-richting. Zoeken wij
naar het centrum dat het verloop van deze lijnen bepaalt, dan komen wij niet bij het
stamland der Angelen en Sassen uit, maar veeleer bij het oude Colonia Agrippina,
dat ik niet zonder bedoeling op het kaartje met een grote stip heb aangeduid. Dit
brengt ons op de gedachte

1)

Ik durf niet met zekerheid te beslissen hoe het kleine gebied ten Z. v.d. Lauwerszee beoordeeld
moet worden, waar zelfs zoeken geen umlaut kent (vgl. Schuringa, Dialekt Veenkoloniën 43).
Is dit gebied al even lang ‘ontfriest’ als de rest van Groningen? Het dialekt van Kollum en
omgeving wordt door allen die erover geschreven hebben ‘stadsfries’ genoemd: zie Winkler,
Dial. 1, 500; Kloeke, Expansie 144 vgg. De umlautloosheid is er dus wellicht eer als een
hollandisme dan als een ‘gronings relict’ te beschouwen.
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dat onze ‘oostingwaeoonse’ umlautsisoglossen wel eens bepaald zouden kunnen
zijn door dezelfde oude keulse expansie die de uitbreiding van de zuidduitse â, de
zuidduitse deminutievenumlaut, de keulse vernieuwing goensdag, en derg.
verschijnselen waarover ik Ts. 56, 241 vgg. geschreven heb, beheerst. Om deze
overeenstemming tussen ‘keulse’ en ‘oostingwaeoonse’

Kaartje 2. Umlaut in twaalf (- - -); Goensdag (-); (s)ken-suffix bij deminutiva (....)

isoglossen nog duidelijker te maken heb ik op het tweede kaartje een
1)
(‘oostingwaeoons’) umlautsgeval (twaalf-twelf, enz. ) getekend (gebroken lijnen)
samen met goensdag (onge-

1)

Opmerkelijk is dat dit woord in streken die oudere en jongere umlaut onderscheiden jongere
umlaut vertoont (dus als de deminutievenumlaut): zie v. Wijk, Ts. 33, 217. Een soortgelijk
umlautsgeval als twaalf is waarschijnlijk aakster (ekster) dat zonder umlaut tegenwoordig nog
voorkomt in Oostfriesland, Groningen, Drente, Friesland, N.-Holland en W.-Vlaanderen.
e

Vroeger is aakster, blijkens Hildegaersberch en, in de 17 eeuw, A. v.d. Venne ongetwijfeld
de

ook zuidholl. geweest, ja men kan zelfs zeggen dat het minstens tot op het einde der 18
eeuw de ‘officiële’ hollandse benaming is gebleven, want het is nog de enige vorm die
Nozeman in zijn standaardwerk over de vogels gebruikt. Ekster is, als brabantse (en
utrechtse?) vorm, in Holland blijkbaar lange tijd een uitsluitend ‘literair’ woord gebleven.
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broken lijnen) en het verbreidingsgebied van het zuidelijke -(s)ke(n)-suffix bij de
deminutiva (stippellijnen; verg. de kaarten van Pée). Wij zien dat de noordwestelijke
grens van de umlaut in twaalf, dus van een ‘oostingwaeoons’ verschijnsel, ongeveer
het midden houdt tussen de grens van goensdag en die van het (s)ke(n)-suffix, dus
van verschijnselen die we waarschijnlijk wel ‘keuls’ mogen noemen. Keulen treedt
dus op, kunnen wij naar ik meen zeggen, als filiaal, als secundaire uitstralingshaard
van oostingwaeoonse verschijnselen zoals wij het vroeger al zagen optreden als
filiaal van zuidduitse verschijnselen. Het zij aan het duitse onderzoek overgelaten
na te gaan langs welke wegen het contact tussen het ‘sassische’ kerngebied en het
‘frankische’ Keulen tot stand kan zijn gekomen, ons is het voor het ogenblik
voldoende dat de overeenstemming tusschen de ‘keulse’ en de ‘oostingwaeoonse’
isoglossen het ons mogelijk maakt deze laatste altans enigermate te dateren. Ik
heb nl. in mijn hierboven aangehaalde studie de isoglosse die het gebied begrenst
waar de vanouds lange â door zijn meer velare representatie gescheiden wordt van
de in open syllabe gerekte a, omstreeks 1000 gedateerd, omdat hij waarschijnlijk
aangeeft hoever de zuidduitse â naar het Noorden was opgedrongen op het ogenblik
dat de a in open syllabe gerekt werd (van dit laatste verschijnsel hebben we
voorbeelden sinds ongeveer 1100). Deze â-isoglosse vertoont een vrij sprekende
overeenstemming met die van de umlaut in geloven, die slechts hier en daar iets
verder westelijk en noordelijk verloopt. Het lijkt me bijgevolg geen te stoute conclusie
om te zeggen dat de umlaut in geloven, en in 't algemeen de umlaut van de lange
vokalen, voor zoover hij op nederlands gebied plaats vond, omstreeks 1000 zijn
1)
beslag had gekregen . Enige

1)

De verbreiding van de oude, ‘oostelijke’ umlaut der lange vokalen, altans van die van gm. œ̂,
kan wel chronologisch zijn samengevallen met de expansie van de zuidduitse â, maar moet
zijn voorafgegaan aan de uitbreiding van de deminutievenumlaut, daar deze een ander
umlautsprodukt kent dan de oude umlaut.
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eeuwen vroeger moet hij Keulen bereikt hebben en weer enige eeuwen daarvoor
in het ‘sassische’ kerngebied begonnen zijn. Dit klopt met wat men hier vroeger al
over heeft vermoed: de anglisch-sassische kolonisatoren moeten immers de umlaut
uit hun stamland hebben meegebracht. De umlaut van de korte vokalen, die meestal
het hele nederlandse gebied heeft veroverd, is waarschijnlijk nog wat vroeger
begonnen dan die van de meeste lange, ofschoon een enkel uitzonderingsgeval
als twaalf zijn klankwijziging pas in de tijd der ‘jongere umlaut’ heeft ontvangen. Ik
herhaal overigens nog eens wat ik hierboven al aanduidde, dat de friese umlaut
een eigen ‘haard’ heeft en dus niets met het keulse expansiecentrum te maken
heeft. De friese ‘haard’ heeft zijn vuur blijkbaar meer rechtstreeks van de
oorspronkelijke oostingwaeoonse ‘haard’ ontvangen.
De umlaut van verkopen heb ik tot dusver laten rusten. Het is niettemin een geval
dat alleszins de beschouwing waard is, al is zijn gebied door secundaire
veranderingen blijkbaar wel een beetje verminkt. Wij mogen m.i. in de umlaut van
verkopen een geval zien van geremde ontwikkeling: de umlaut heeft zich maar
weinig buiten het ‘sassische’ kerngebied kunnen uitbreiden en heeft nooit het keulse
filiaal kunnen bereiken. De reden van deze remming ligt voor de hand: het
oudsassisch kent naast elkaar kôpian en kôpôn, dus twee concurrerende vormen
(oorspronkelijk met betekenisverschil), éen met en éen zonder umlaut. In het
kerngebied is de strijd beslist ten gunste van den vorm mét umlaut, maar het spreekt
vanzelf dat een dergelijk umlautsgeval geen krachtige invloed naar buiten kon
uitoefenen.
De umlaut van verkopen biedt ons een gerede overgang naar de lexicale gevallen
die ik op het derde kaartje in beeld heb gebracht. Met gebroken lijn is daarop
aangeduid het gebied
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waar zood met betekenis ‘put’ (in het Fries saed, een door het invoeren van de
pompen verdwijnend woord) in gebuik is. Met ongebroken lijn is het gebied van
zonavend voor ‘zaterdag’ (in het Fries snjeon) aangeduid. Met stippellijn is het
gebied van middeweke voor ‘woensdag’ (in het Fries van het eiland Schiermonnikoog
[məzwi.k]) getekend. Deze

Kaartje 3. Zonavend (-); middeweke (....); zood (- - -)

gevallen zijn van zeer verschillende aard maar hebben toch gemeen dat zij
voorkomen in het ‘sassische’ kerngebied en in een groter of kleiner deel van Friesland
(twee van de drie ook in het Oudengels), maar niet in het tussenliggende gebied.
Zij hebben m.a.w. niet behoord tot de woordenschat van het oorspronkelijke
aartsbisdom Keulen, zoals Frings, I.F. 45, voor de twee laatstgenoemde woorden
heeft aangetoond.
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Het geval van zood is het eenvoudigste. Het westingwaeoonse, ‘keulse’, gebied
heeft het latijnse woord puteus overgenomen, het verder afliggende Oostingwaeoons
heeft een germaans woord bewaard. Later heeft dit oostingwaeoonse woord zich
misschien wel enigszins in westelijke richting uitgebreid, maar Keulen heeft het niet
bereikt. Zijn gebied beperkt zich waarschijnlijk tot de invloedssfeer van de
bisschopsstad Bremen, die ik, onder voorbehoud van nader onderzoek, voorlopig
als de voornaamste oostingwaeoonse uitstralingshaard zou willen zien en die daarom
op de kaartjes met een dikke stip is aangeduid. Het zood-gebied is dus m.i. geheel
vergelijkbaar met het umlautsgebied van verkopen, behalve dan hierin dat zood ook
in het moderne Fries nog duidelijke sporen heeft nagelaten terwijl de umlaut van
verkopen alleen in het Oudfries is bewaard. Het Oudengels kende naast elkaar sēađ
en pytt. Het laatste, het latijnse leenwoord, is in het latere Engels het algemene
woord geworden, terwijl het eerste alleen in een bizondere betekenis dialektisch is
blijven voortleven. Het Oudfries kende reeds met betekenisverschil naast elkaar
sâth, ‘put’ en pett, ‘poel’, zoals het moderne Fries het tot den huidigen dag heeft
bewaard. De toestand in het Oudengels en Oudfries laat zich m.i. het redelijkste
verklaren wanneer men aanneemt dat op gebieden die het oude latijnse leenwoord
al bezaten, het germaanse woord is ingevoerd. Wij komen dus hier tot dezelfde
conclusie als bij de beschouwing der umlautsgevallen: het Fries heeft
eigenaardigheden rechtstreeks aan het oostingwaeoonse kerngebied ontleend die
in een groter of kleiner tussenliggend gebied niet voorkomen.
Bezien wij nu het volgende woord, zonavend. Het ‘keulse’ zaterdag uit saturni
1)
dies is evenals put een latijns leenwoord, dat wel door de keltische dialekten , maar
niet door het Zuidduits, noch door het oostingwaeoonse Noordduits, noch door het
Noordgermaans is overgenomen. Het Oudengels kent naast elkaar saeterndaeg
en sunnanœ̂fan, het Oudfries saterdei

1)

Oudiers dia sathairnn.
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en snēvend. In het Engels heeft het latijnse leenwoord het gewonnen, in het Fries
zijn beide woorden tot op den huidigen dag in gebruik, zij het niet naast elkaar in
dezelfde streek. Dit alles doet sprekend aan de verhouding van put en zood denken
en men is geneigd op dezelfde wijze te redeneren: Engels en Fries hebben beide
zonavend ontleend aan het ‘sassische’ kerngebied terwijl zaterdag, het oude latijnse
leenwoord, reeds eerder bekend was. Frings t.a.p. redeneert echter precies
andersom: hij laat de vorming zonavend in Engeland ontstaan en door de
angelsassische zending in Friesland en Noord-Duitsland invoeren. Daartegen wil
o

ik aanvoeren: 1 . het parallelisme van zonavend en zood, terwijl zood een woord is
o

dat toch bezwaarlijk tot de zendingstaal kan hebben behoord; 2 . sunnanœ̂fan heeft
in het Oudengels niet alleen saeterndaeg naast zich, maar heeft het zelfs in de loop
der taalgeschiedenis daartegen moeten afleggen, terwijl zonavend in Noord-Duitsland
voorzover ik weet altijd de enige vorm is geweest en tot op den huidigen dag
springlevend is gebleven, wat alles te samen toch veeleer op Noord-Duitsland dan
o

op Engeland als land van herkomst wijst; 3 . Frings neemt een dergelijke invloed
van de engelse zendingstaal aan bij het duitse Ostern, maar waarom concentreerde
die invloed zich dan bij dit woord juist op Zuid-Duitsland (zie Frings' kaartje), terwijl
bij zonavend het Zuiden ten enenmale buiten schot bleef? Ik kan dus niet met Frings
aan een engelse oorsprong van zonavend geloven. De moeilijkheid is dan echter:
hoe kan Noord-Duitsland aan zijn zonavend gekomen zijn? Want dat het een
oostingwaeoonse relictvorm zou zijn, als zood, is onmogelijk, en dat het een aldaar
ontstane nieuwvorming is, niet waarschijnlijk, omdat het een vertaling van latijns
vigilia is en kristelijke invloed verraadt. Alvorens te trachten deze kwestie op te
lossen, willen wij eerst ons derde geval, middeweke, aan een nadere beschouwing
onderwerpen.
Middeweke is, naar algemeen wordt aangenomen, een in Zuid-Duitsland ontstane
1)
vertaling van media hebdomas . Het

1)

Vgl. de romaanse vormen: raetorom. mezemna, ital. (dial.) mezzedima.
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aartsbisdom Keulen kent daarentegen woensdag als vertaling van latijns mercurii
dies. Noord-Duitsland heeft zijn middeweke dus vrij zeker via Mainz uit Zuid-Duitsland
ontvangen. Het Oudengels kent uitsluitend wôdnesdaeg, waarnaast pas veel later
in het Engels, als kunstmatige nieuwvorming der puriteinen, een midweek optreedt.
Het Oudfries kent eveneens uitsluitend vormen als wôns-, wernis-, wersdei (nfri.
woansdei, wernsdei). Daarnaast staat dan echter in het moderne Schiermonnikoogs
de hierboven al vermelde vorm [məzwi.k], die blijkens consonantisme en accent
niet al te jong kan zijn. Trouwens een bewuste nieuwvorming in de trant der engelse
puriteinen kan men bij onze Schiermonnikoogers toch bezwaarlijk verwachten. Al
mogen we blijkens ijslands midvikudagur naast oudnoors óđinsdagr de mogelijkheid
van een geïsoleerd op Schiermonnikoog ontstaan middeweke niet a priori verwerpen,
waarschijnlijker lijkt het toch om deze vorm met de noordduitse in verband te brengen
en er dus, evenals we dat bij zood en zonavend gedaan hebben, een geval in te
zien waarbij het Fries (in dit geval alleen éen speciaal fries dialect) rechtstreeks aan
het ‘sassische’ kerngebied, oftewel het Oostingwaeoons, ontleend heeft. Welnu,
als deze redenering juist is en dus een oorspronkelijk zuidduitse vorm middeweke
via Noord-Duitsland in Friesland terecht heeft kunnen komen, waarom zouden we
dan niet hetzelfde kunnen aannemen voor zonavend, de vertaling van latijns vigilia,
zoals middeweke de vertaling is van latijns media hebdomas? Later zou dan dit
zuidduitse zonavend weer verdrongen zijn door het uit het Zuidoosten komende
grieks-kristelijke sambaztag, dat noordwaarts trouwens, vooral wanneer men het
vergelijkt met middeweke, een opmerkelijk klein verbreidingsgebied heeft (Hessen,
1)
Thüringen en het boheemse Duits hebben nog zonavend ). Het zou volstrekt niet
het enige geval zijn waarbij een zuid-

1)

In Beieren is de uit de oorkonden af te leiden zuidgrens van zonavend een lijn geweest die
van Würzburg naar Bamberg en vervolgens tussen Neurenberg en Bayreuth door liep; zie
Kranzmayer, Wochentache, pause 10.
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duitse vorm die opdringt naar het Noorden, in Zuid-Duitsland zelf weer door een
andere vorm vervangen wordt: ik herinner aan noordduits siepel, in Zuid-Duitsland
uit cepulla ontstaan, maar aldaar door het jongere zwiebel verdrongen (verg. nog
fries sipel, oeng. cípe, naast de ‘keulse’ en westnederlandse unio(nem)-derivaten).
Tenzij er zich bezwaren mochten voordoen die ik nog niet zie, lijkt mij dat door
de hier voorgestelde verklaring de verspreiding van de zonavend-vormen logischer
geanalyseerd wordt dan door die van Frings. Wanneer wij de zonavend- en
middeweke-gebieden op het kaartje vergelijken, stemmen zij te treffend overeen
dan dat een volkomen verschillende herkomst van deze woorden geloofwaardig
kan schijnen. In Oostfriesland is middeweke weliswaar verder westelijk
doorgedrongen dan zonavend, maar dit is waarschijnlijk vrij jong: ten Doornkaat
Koolman (Norden) geeft in 1879 als enige oostfriese vorm wunsdag op, terwijl zijn
voorganger Stürenburg (Aurich) in 1857 eveneens vermeldt: Wunsdagg (im Westen).
In het Zuiden verraadt de eigenaardige wig waarmee zonavend tussen het zaterdagen het samsdag-gebied in schijnt te dringen (‘schijnt’, want er ligt geen
expansiecentrum achter), dat zonavend oorspronkelijk het hele zaterdag-gebied
moet hebben omsloten totdat een langs de Rijn-weg uit het Zuiden opdringend
samsdag het zonavend-gebied doorbrak en zich vervolgens in het zaterdag-gebied
boorde, dit laatste overigens pas in de latere middeleeuwen. Terwijl zich dus op
deze wijze vrijwel alle eigenaardigheden van het zonavend-gebied geredelijk laten
verklaren, zou het angelsassische zendingswoord van Frings dat zich zover zuidelijk
van het ‘sassische’ kerngebied zou hebben verbreid zonder het westingwaeoonse
gebied te beroeren, voor zover ik zie een dialektgeografisch unicum zijn. Ik erken
echter dat mijn onderzoek over de verhouding van Oost- en Westingwaeoons nog
niet zo diepgaand is geweest dat dit laatste argument op zichzelf Frings' theorie zou
kunnen weerleggen.
Alvorens de twee laatste kaartjes te gaan bespreken, wil
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ik hier eerst wat breder uitweiden over de verhouding van het Fries tot West- en
Oostingwaeoons, in verband met de archeologische gegevens. Wij hebben
o

achtereenvolgens geconstateerd: 1 . ten opzichte van de umlautsverschijnselen
staan Fries (en Engels) op het standpunt van het oostingwaeoonse kerngebied,
terwijl het westingwaeoonse gebied dat het friese omsluit de umlaut veel minder
o

regelmatig, en blijkbaar uit een ander uitstralingscentrum ontvangen heeft; 2 . ten
opzichte van een aantal woorden (door nader onderzoek wellicht te vermeerderen)
stemt het Fries overeen met het oostingwaeoonse kerngebied en ten dele ook met
het Oudengels, terwijl het westingwaeoonse gebied dat het friese omsluit homogeen
o

andere woorden daarvoor kent. Daar moet nog aan toegevoegd worden: 3 . het
Engels en het Fries kennen beide een oude assibilering van velare consonanten
1)
voor palatale vokalen die in de westingwaeoonse dialekten geheel onbekend is,
evenals in de moderne oostingwaeoonse (nederduitse), maar die in Merseburger
teksten van omstreeks 1000 en andere door Rooth onderzochte ‘sassische’ bronnen
2)

o

uit diezelfde en iets latere tijd nog wel voorkomt ; 4 . het Fries heeft niet meegedaan
met een aantal westingwaeoonse vernieuwingen, waar de dialekten die het friese
taalgebied begrenzen wel zonder enige beperking deel aan hebben gehad, t.w. de
3)
hierboven reeds genoemde vernieuwingen als het stemhebbend worden van
anlautende scherpe spiranten, het opgeven van het verschil tussen auslautende
stemhebbende en stemloze consonanten, de assimilatie van -hs- tot -ss- enz.; het
Engels en het Zuidduits hebben evenmin met deze vernieuwingen meegedaan,
maar voor het Fries, omdat het midden in het westingwaeoonse gebied ligt, is dit
des te opvallender; het behoeft nauwelijks uitdrukkelijk gezegd te worden dat het
‘sassische’ kerngebied ten tijde van de angelsassische uitzwermingen deze
westingwaeoonse vernieuwingen

1)
2)
3)

Wel te onderscheiden van jonge assibileringen in sommige zuidndl. dialekten.
Rooth, in Borchling-Festschrift 24 vgg.
Blz. 200.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

216
natuurlijk ook niet kende (in tegenstelling met het latere Nederduits). In al de
genoemde gevallen stemt het Fries dus overeen enerzijds met nog aanwezige of
eenmaal aanwezige eigenaardigheden van het oostingwaeoonse kerngebied,
anderzijds met nog aanwezige of eenmaal aanwezige eigenaardigheden van het
Engels.
1)
Nu heeft het terpenonderzoek ons geleerd dat er ten tijde van de trek der Angelen
en Sassen zeer belangrijke nederzettingen in het terpengebied zijn geweest die
door hun aardewerk en hun wijze van begraven eveneens duidelijk hun verwantschap
tonen met enerzijds de noordduitse streken in de buurt van de Elbe, anderzijds de
angelsassische nederzettingen in Engeland. De archeologen spreken dan ook van
een ‘sassische invasie’ in het terpengebied. De immigranten vestigden zich te midden
van de inheemsche bevolking en hielden o.a. de oude begraafplaatsen in ere.
Weliswaar vinden we de sporen van die sassische nederzettingen volstrekt niet
alleen in het tegenwoordige Friesland, waar we een taalkundige invasie meenden
te bespeuren, maar ook in Groningen, Oostfriesland en Holland (Rijnsburg bv.).
Maar dit is in overeenstemming met het feit dat de oudfriese taalmonumenten ook
volstrekt niet alleen uit Friesland, maar ook uit het gebied tussen Lauwers en Wezer
stammen (uit de streek bewesten het Vlie zijn geen oudfriese teksten bekend). Het
friese recht was in de karolingische tijd geldig tot aan het Zwin, de macht van de
friese koningen strekte zich in de late merowingentijd bij wijlen uit over Utrecht. Dit
alles tezamen brengt ons tot de volgende reconstructie:
De Angelen en Sassen hebben op hun trek naar het Westen niet alleen duurzame
kolonies gesticht in het keltische Britannië, maar ook in dat deel van het continent
dat reeds in de romeinse tijd Frisia heette en dat door germaans- (westingwaeoons-)
sprekende Frisii bewoond werd. De immigranten vestigden zich te midden van deze
Frisii als een bevolking van ‘heren’,

1)

Zie de verschillende Verslagen van de Ver. v. Terpenonderzoek; bijv. 3/4 blz. 91; 9/10 blz.
27.
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onderwierpen hen aan hun rechtsgewoonten en organiseerden hen in een koninkrijk,
dat, omdat het oud ‘fries’ gebied omvatte, bij de Franken ook een ‘fries’ koninkrijk
heette (verg. de naam Britannia). De oude inheemse bevolking bleef haar eigen
westingwaeoonse taal spreken en in streken waar de sassische kolonisatie
betrekkelijk schaars was (bv. in Holland) werden de immigranten, altans in taalkundig
opzicht, al spoedig opgezogen. Maar de door de ‘heren’ opgelegde organisatie bleef
natuurlijk, ook al veranderden de ‘heren’ van taal. Zo kon ook een enkele
geïmporteerde technische term als asega, die ten nauwste met de rechterlijke
organisatie verbonden was, zich handhaven, eeuwen nadat de sassische
heerschappij zelf ten onder was gegaan. In andere streken (Groningen, Oostfriesland)
kon de taal der ‘heren’ zich nog de middeleeuwen door handhaven, maar werd ook
daar in de nieuwe tijd verdrongen door die van de onderworpen inheemse bevolking.
Alleen in het tegenwoordige Friesland is de taal der ‘heren’ ook de algemene
volkstaal geworden, of heeft zich altans zo innig met de volkstaal vermengd dat
deze nog heden ten dage een duidelijke verwantschap toont zowel met het
Oostingwaeoons van het stamland als met het ‘Engels’ van de ‘britannische’ koloniën.
Het Gronings en het Noordhollands vertegenwoordigen dus zuiverder de taal der
Frisii uit de romeinse tijd dan de taal die wij tegenwoordig ‘Fries’ noemen, maar die
eigenlijk een sassisch dialekt is of hoogstens een mengtaal van Sassisch en inheems
westingwaeoons ‘Fries’.
M.i. wordt door deze, zowel door de dialektgeografie als door de archeologie
gesteunde, hypothese veel verklaard wat anders raadselachtig moet blijven. De
traditionele opvatting leert dat de groningse Ommelanden van de stad Groningen
(die ‘drents’ zou zijn) uit ontfriest zijn. Men zou dan in die Ommelanden hetzij een
drents-fries mengdialekt, hetzij zuiver Drents verwachten. Geen van beide is het
geval: wij zien op het kaartje van de umlaut dat het Gronings van de Ommelanden
een oorspronkelijker, conservatiever karakter kan ver-
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tonen dan Drents en Fries beide. In Oostfriesland is geen groot verkeerscentrum
dat voor de ontfriesing aansprakelijk gesteld kan worden. Niettemin is het ‘Fries’
hier op precies dezelfde manier verdwenen als in Groningen. Volkomen begrijpelijk
wanneer men zich die ontfriesing voorstelt als een opslorping van de heerserslaag
door de inheemse bevolking (verg. de Franken in Gallië), onbegrijpelijk wanneer de
‘friese’ bevolking, zelfbewust als zij immers was, in een geografisch gesloten
gemeenschap zou hebben geleefd. Men behoeft zich de tweetaligheid van het
karolingische en middeleeuwse Friesland natuurlijk niet zo voor te stellen dat in
hetzelfde dorp tegelijkertijd Westingwaeoons en Sassisch zou zijn gesproken.
Oorspronkelijk is dat misschien wel hier en daar het geval geweest, maar voor later
zullen we ons toch veeleer hebben voor te stellen dat er sassische dorpen, of
groepen van dorpen, in een niet-sassisch gebied hebben gelegen. Misschien dat
1)
de toponymie ons hier verder over zal kunnen inlichten .
Rest nog de vraag, waarom de sassische taal zich in de tegenwoordige provincie
Friesland zoveel beter heeft kunnen handhaven dan in de andere delen van Radbods
koninkrijk. Men kan hier slechts naar gissen. Misschien hebben de Sassen zich in
dit gebied in groter getale gevestigd, misschien ook hebben ze zich intensiever met
de oorspronkelijke bevolking gemengd, zodat ieder dorp zijn sassisch,
toonaangevend contingent kreeg. Men dient echter ook wel in het oog te houden
dat tegenwoordig lang niet alle delen van Friesland even fries, d.w.z. ‘sassisch’,
zijn. De kleistreken winnen het verre van de Zuidhoek en de Wouden. De friese
dialectoloog Hof meent

1)

De jongste beschrijver van het Oostfries, H. Janssen, komt, uitgaande van een geheel andere
gedachtengang, tot een conclusie die praktisch grotendeels met de mijne overeenstemt (altans
wat Oostfriesland betreft): ‘bei ihrer Einwanderung vom Westen her besetzten die Friesen
zunächst nur die Marschen und beliessen die Geeststriche den Chauken. Später bevölkerten
sic dann aber auch die mittelostfriesische Geest und durchdrangen die dort ansässige
chaukische Grundbevölkerung blutsmässig und kulturell’ (Gliederung 74). Hij identificeert de
‘Friezen’ die in de tijd der volksverhuizing Oostfriesland kwamen bezetten dus met de romeinse
Friezen (Westingwaeonen), niet met de oostingwaeoonse Sassen der archeologica.
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in het Zuidhoeks talrijke hollandismen te bespeuren en hij kan daar heel goed gelijk
in hebben, maar de vraag dringt zich toch op, of sommige van die hollandismen
wellicht niet schijnbaar zijn en inderdaad oud-westingwaeoonse elementen in het
overwegend oostingwaeoons gekleurde Fries vertegenwoordigen. In andere
opzichten is de Zuidhoek van Friesland immers zeer conservatief. Ook de
waddeneilanden nemen in het friese geheel een merkwaardige plaats in. Terschelling
is slechts in het Westen en Oosten fries, terwijl de middenmoot hollands is, en wel
1)
ouderwets noordhollands, niet verhollandst-fries . De taal van Ameland schijnt
daarentegen op het eerste gezicht wel eer verhollandst dan vanouds hollands (op
e

het einde der 18 eeuw werd ook in het oostelijkste dorp nog Fries gesproken), maar
prof. van Blom heeft daar op het gebied van rechtsgewoonten en folklore
2)
verschillende onfriese elementen aangewezen . Het kleine Schiermonnikoog
tenslotte is onvervalst fries, maar wijkt toch ook op verschillende punten (ik herinner
aan middeweke) van het vastelands-Fries af. Men vraagt zich bij dit alles af of de
waddeneilanden wellicht niet later door sassische kolonies zijn bezet dan het
continentale kleigebied, dat trouwens ook door zijn grotere vruchtbaarheid de
kolonisten wel meer zal hebben aangelokt. Op Terschelling vinden we m.i. een
tweetaligheid bestendigd zoals, naar hierboven werd verondersteld, in de
Middeleeuwen op meer plaatsen van het friese gebied zal zijn voorgekomen. Ik stel
mij voor dat het eiland betrekkelijk lang (bv. tot 800 of 900) zuiver
westingwaeoons-noordhollands is gebleven en dat toen de west- en oosthoek van
het continentale Friesland uit met Oostingwaeoons-sprekende kolonies zijn bezet.
Misschien is het in dit verband nog van belang dat het hollandse klooster Egmond
juist op het niet-verfrieste middenstuk van het eiland waarschijnlijk bezittingen heeft
3)
gehad . Of we voor Ameland ook een der-

1)
2)
3)

Zie mijn opstellen N.T. 28, 24 en 29, 30.
Zie V. Blom in het Harmen Sytstra-boek en het Gedenkboek R. Schuiling.
e

Gosses, Bijdr. Vad. G. 5 R. 2, 144.
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gelijke gang van zaken mogen aannemen durf ik, bij gebrek aan voldoende
taalkundige gegevens, niet beslissen. Wat betreft Schiermonnikoog vraagt men
zich, juist in verband met het meergenoemde middeweke, af of dit eiland niet
gesassiseerd is door een latere trek dan het grootste deel van Britannia en het
continentale Frisia. Het zou nl. mogelijk kunnen zijn dat in de tijd toen de oudste
zwermen Angelen en Sassen het stamland verlieten, dit woord daar nog niet
algemeen in gebruik was (het is immers van zuidduitse oorsprong), maar dat latere
immigrantengroepen (tussen de eerste en de laatste kunnen enige eeuwen verlopen
zijn) het wel reeds in hun taalkundige bagage meebrachten. Door de geïsoleerde
ligging van het eiland kon middeweke, dat elders in Britannia en Frisia het tegen
het woensdag der inheemse bevolking (en der oudere immigranten?) moest afleggen,
zich op Schiermonnikoog handhaven.
Volledigheidshalve herinner ik er, onder verwijzing naar mijn dissertatie, nog even
aan dat in Noordholland geen enkel taalkundig bewijs is te vinden voor het verblijf
van Sassisch-sprekende Friezen. Zij zullen er ongetwijfeld wel gewoond hebben,
maar hebben in de taal niet de minste sporen nagelaten. Of de Friezen aan de
overzijde van de Rekere waartegen de hollandse graven gingen vechten, Friezen
in moderne dan wel in ‘romeinse’ zin zijn geweest, zal wel nooit zijn uit te maken.
Hier is het eerste altans nog niet geheel onmogelijk. Als de oudste hollandse graven
echter zelf ‘graven in Friesland’ worden genoemd, heeft dit ongetwijfeld geen verdere
betekenis dan dat hun graafschap binnen het volgens friese principes georganiseerde
rechtsgebied lag, wat waarschijnlijk wel hetzelfde is als: binnen de grenzen van het
door de sassische immigranten gestichte koninkrijk Friesland.
Keren wij na deze excursie terug naar het ingwaeoonse probleem in zijn geheel.
Ik heb het meest ‘klassieke’ ingwaeonisme: de syncope van nasaal voor volgende
scherpe spirant, tot dusver buiten bespreking gelaten. Met opzet, want het komt mij
voor dat het een veel ingewikkelder probleem
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vormt dan de tot dusver behandelde ingwaeonismen. Deze waren immers duidelijk
oostingwaeoonse vernieuwingen waartegenover het Westingwaeoons geheel of
gedeeltelijk hetzij de oude westgermaanse toestand, hetzij een zelfontwikkelde vorm
handhaafde. Reeds bij het bekijken van het vierde kaartje, waarop enige voorbeelden
van n-syncope in kaart zijn gebracht, zien wij echter dadelijk door de gearceerde
plekken in Westvlaanderen,

Kaartje 4. n-syncope in ons (-), in gans (- - -); t-uitgang in de drie personen v.h. plur. (....)

Zeeland en Noordholland (typische relictgebieden juist), dat dit verschijnsel ook tot
op zekere hoogte westingwaeoons moet zijn geweest. Met ongebroken lijnen is uus
of oes voor ‘ons’ aangeduid, met gebroken lijnen goes (goos, gous) voor ‘gans’,
met stippellijnen de t-uitgang bij alle drie personen van het meervoud in de praes.
ind. Bij ‘ons’ en ‘gans’ is alleen de oudere n-syncope aangeduid. Zoals bekend is,
1)
is er daarnaast een jongere die oos en gaas heeft opgeleverd .

1)

Zie Kloeke, in Festschrift-Borchling.
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In het Rijngebied waar de jongere n-syncope onmiddellijk aan de oudere grenst is
de omvang van de eerste ook met een enkel lijntje, zonder arcering, aangegeven.
Het is de bekende boog om Keulen die wij bij de klankverschuiving als Uerdinger
linie kennen en die dus al op zijn minst uit de late Middeleeuwen moet dateren. Hier
altans kan de ‘jongere’ n-syncope niet zo heel jong zijn en staat hij misschien toch
nog in een zekere samenhang met de ‘oudere’ van het aangrenzende gebied. Bij
goes moet nog opgemerkt worden dat er aanwijzingen zijn voor een vroeger
voorkomen van deze vorm in Groningen, Noord-Holland, Zeeland en
West-Vlaanderen: dat zijn dus met uitzondering van Groningen dezelfde streken
1)
waar we in het tegenwoordige dialekt nog uus-relicten vinden . Bij de t-uitgang moet
er aan herinnerd worden dat het moderne Fries deze weliswaar heeft afgeworpen,
maar dat het Oudfries, evenals het Oudengels, de oostingwaeoonse -th in deze
positie nog zuiver heeft bewaard.
Hoe moet nu het kaartje van de n-syncope geïnterpreteerd worden? Het minst
gecompliceerd schijnt het geval van de t-uitgang. In het Westingwaeoons, waar wij
na de hierboven gegeven uiteenzettingen het Fries nu niet meer bij rekenen,
ontbreekt deze t-uitgang-voor-alle-personen-van-het-meervoud geheel, ook in oudere
taal. Onmiddellijk moet hier echter bij gezegd worden dat we hier niet met een zuiver
voorbeeld van n-syncope te doen hebben. In de eerste plaats moet men bij het
Oostingwaeoons uitgaan van een 3de pers. plur. op -anþ met scherpe spirans
(waarschijnlijk een oostingwaeoonse vernieuwing, daar én Westingwaeoons én
Zuidduits én Gotisch op een oorspronkelijke uitgang -anđ wijzen) en in de tweede
plaats heeft het Oostingwaeoons (eveneens een vernieuwing) deze uitgang -anþ
van de 3de pers. plur. ook ingevoerd bij de 1ste en 2de plur. De isoglosse van de
t-uitgang wijst dus niet zozeer de grens aan van het gebied waar de n-syncope heeft
gegolden,

1)

Zie Schönfeld, in Ts. 53, 299.
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maar meer van het gebied waar de anþ-uitgang veralgemeend is, een verschijnsel,
dat we ondubbelzinnig oostingwaeoons mogen noemen. Vergelijken wij het gebied
van de t-uitgang met dat van andere oostingwaeoonse verschijnselen, bv. de
umlautsgevallen, dan merken wij voor het noordelijk deel een grote gelijkenis op:
de isoglosse van de t-uitgang houdt zowat het midden tussen die van de umlaut in
geloven en die van de umlaut in voeten. Het zuidelijk deel wijkt echter af. De
umlautslijnen lopen voort in Z.W. richting, de lijn van de t-uitgang buigt, even voordat
hij de Rijn zou gaan snijden, naar het Oosten om en loopt verder Z.O. op enige
afstand evenwijdig met de Rijn. Dit ziet er naar uit of een Rijnafwaarts gaande
stroming hier de oorspronkelijke toestand heeft gewijzigd. Wij herinneren ons, om
slechts een enkel voorbeeld te noemen, de boogvormig om Keulen liggende
middeweke-inham in het goensdag-gebied. Dit rechtvaardigt de hypothese dat de
lijn van de t-uitgang oorspronkelijk ook parallel met de bovengenoemde umlautslijnen
verder Z.W. heeft gelopen tot hij in de buurt van de tegenwoordige
brabants-limburgse grens de romaanse taalgrens bereikte, maar dat een latere, uit
Zuid-Duitsland komende en van Keulen uit naar het Noorden expanderende,
taalstroming de oostingwaeoonse nieuwigheid in het Rijngebied weer ongedaan
heeft gemaakt.
Wanneer we de (nog of eens aanwezige) westelijke relictgebieden van uus en
goes even buiten beschouwing laten, vertonen hun verbreidingsgebieden
onmiskenbare overeenkomst met dat van de t-uitgang. Weliswaar reikt hun westgrens
niet zo ver westelijk, maar het kaartje van de umlautsgevallen verschaft ons
onmiddellijk een vrijwel nauwkeurige parallel: de lijn van de umlaut in ganzen loopt
immers voor een zeer groot gedeelte op dezelfde plaats als die van de n-syncope
in ons en gans. De overeenstemming wordt nog sprekender wanneer we op het
punt waar de lijn van de jongere n-syncope die van de oudere ontmoet, de eerste
verder volgen naar de romaanse taalgrens in plaats van de tweede naar de
westfaalse zuid-
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grens. Men vraagt zich af of deze met de umlautslijn van ganzen overeenstemmende
lijn van de jóngere n-syncope ook niet de oorspronkelijke grens van de óude
n-syncope kan zijn. Dezelfde zuidelijke stroming die naar wij hierboven hebben
aangenomen de uniforme t-uitgang uit het Rijnland verdrong bracht ook de
oorspronkelijke vormen gans en ons mee. Is gaas misschien een mengvorm van
goos en gans en oos een mengvorm van oes en ons? Dan zou een ‘jongere’ syncope
van -n- voor -s hier niet in eigenlijke zin bestaan hebben. In andere streken
(Westfriesland bv.) kan men wellicht met recht van een jongere n-syncope spreken,
maar de betrekkelijk hoge ouderdom van het verschijnsel in het Rijnland (de met
de Uerdinger linie overeenstemmende grens) geeft aanleiding om voor die rijnlandse
‘jongere’ n-syncope een bizondere verklaring te beproeven.
Met dit alles hebben wij echter nog niets gedaan dan de grootste moeilijkheid
omzeilen. Wij zijn er van uitgegaan dat de n-syncope evenals de t-uitgang, uitsluitend
een oostingwaeoonse vernieuwing was, en gegeven het verloop van de isoglossen
ligt dit uitgangspunt ook voor de hand. Waar blijven echter in deze redenering de
westelijke relictgebieden? Deze verplichten ons de zaak ook eens van een ander
standpunt te bekijken. Hoever kunnen wij komen wanneer wij de n-syncope als een
oorspronkelijk algemeen-ingwaeoons verschijnsel beschouwen? Wij moeten dan
aannemen dat in het Westingwaeoons de n-syncope sterk is teruggedrongen. Alleen
in een strook langs de zeekust, van Frans-Vlaanderen tot aan Groningen, heeft het
verschijnsel zich langer kunnen handhaven, ten dele tot op den huidigen dag. Van
waaruit is de n-syncope dan echter teruggedrongen? Wanneer het verschijnsel
algemeeningwaeoons in volstrekte zin is geweest, moet dit uitgangspunt van de
terugdringing oorspronkelijk buiten, d.w.z. ten Zuiden van het ingwaeoonse gebied
hebben gelegen. Hoogstens kan men aannemen dat het zuidelijkste deel van het
west-ingwaeoonse gebied, waar Keulen in ligt, buiten deze oudste algemeen-
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ingwaeoonse n-syncope is gebleven. De vormen met -n- zouden dan òf eerst
Rijnafwaarts zijn komen opdringen naar Keulen òf zich dadelijk van Keulen uit verder
noordwaarts hebben verspreid, dus op dezelfde wijze als we hierboven ter verklaring
van de rijnlandse vormen gaas en oos al hebben aangenomen; alleen zou deze
zuidelijke invloed niet zoals bij gaas en oos tot de Uerdinger linie hebben gereikt,
maar tot de Noordzee, en ook veel vroeger zijn begonnen, want bv. Dendermonde,
dat toch een aanzienlijk stuk van het keulse uitgangspunt der n-vormen afligt, heet
1)
in 1096 al Thenremunde . Dit alles is nog aan te nemen. Moeilijker wordt het echter
wanneer we op deze wijze de isoglossen ten N.O. van Keulen willen verklaren. Hoe
is het mogelijk dat een verschijnsel dat in het westelijk deel van het aartsbisdom
zulke geweldige veroveringen maakt het oostelijk deel vrijwel onaangetast laat en
weinige kilometers ten N.O. van de bisschopsstad al halt houdt? Nog vreemder is
het zeer verre opdringen naar het Noorden, maar vooral het feit dat Oost-Friesland
de vormen met -n- heeft. Waar heeft het die vandaan? Vanuit Groningen? Maar
een groningse invloed die zich tot Jever zou uitstrekken is toch iets waarin ik zonder
overtuigende parallelgevallen niet geloven kan. Het westingwaeoonse gebied met
n-vormen maakt in zijn geheel een zeer vormloze indruk en kan m.i. in deze vorm
moeilijk door een keulse expansie, in welke tijd ook, ontstaan zijn. Daar komt nog
bij dat de oostelijke isoglossen wat het noordelijk gedeelte betreft zich uitstekend,
aan de hand van tal van parallelgevallen, als grenzen van een oostingwaeoonse
expansie laten verklaren. Van het Oosten uit gezien verlopen deze lijnen voor het
noordelijkste gedeelte heel logisch, terwijl zij voor het zuidelijkste gedeelte door een
eenvoudige complicatie te verklaren zijn, van het Westen uit gezien verlopen zij
daarentegen in hun geheel uiterst willekeurig. Ik meen dus dat wij voor de

1)

Mansion, Voornaamste Bestanddeelen d. Vl. Plaatsn. 155.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

226
oostelijke isoglossen (en voor Friesland) het beste doen te blijven vasthouden aan
mijn eerstgegeven verklaring nl. dat zich hier een oostingwaeoonse n-syncope heeft
uitgebreid over een westingwaeoons gebied zonder n-syncope of met een reeds
uitermate sterk teruggedrongen n-syncope. Want het feit dat m.i. de oostelijke
isoglossen en de toestand in Friesland van het Oosten uit verklaard moeten worden,
sluit nog niet in dat het Westingwaeoons de n-syncope nooit zou hebben gekend.
Wij moeten met het oog op onze westelijke relictgebieden rekening blijven houden
met de mogelijkheid van een zeer oude opdringing van vormen met -n- die zich van
Keulen uit zou hebben verspreid over het hele aartsbisdom (dus ook over Westfalen)
met uitzondering van het alleruiterste Westen (d.w.z. Holland en Zeeland want
Vlaanderen behoorde niet tot het bisdom Keulen). Verwerpt men deze mogelijkheid
dan blijft er ter verklaring van de westelijke relictgebieden al niet veel anders over
dan invloed van de sassische immigratie aan te nemen en hiertegen zijn verschillende
ernstige bezwaren. Ten eerste is er bij mijn weten buiten Friesland nergens een
oostingwaeoonse eigenaardigheid in de kustdialekten aan te wijzen dan juist deze
n-syncope, die dus volkomen geïsoleerd zou staan. Ten tweede beperken de
plaatsnamen met -muiden zich niet tot het kustgebied (Muiden, Genemuiden,
IJselmuiden enz.) en het is toch wel wat al te gekunsteld om overal waar we deze
1)
namen vinden oostingwaeoonse nederzettingen aan te nemen ; neemt men
daarentegen aan dat het Westingwaeoons oorspronkelijk ook n-syncope heeft
gekend, dan zouden de muiden-namen tot de alleroudste westingwaeoonse laag
behoren en de (dikwijls in dezelfde streek voorkomende) monde-namen tot de
tweede, ‘vóoroostingwaeoons-keulse’, laag.
Dat de laatstgenoemde laag (waarvoor ik helaas geen sierlijker benaming kan
bedenken) niet geheel uit de lucht gegrepen behoeft te heten, heb ik trachten aan
te tonen op mijn

1)

Verg. trouwens ook de woorden die in het hele nederlandsche taalgebied n-syncope vertonen,
als vijf en zuid.
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vijfde kaartje. Bizonder instructief lijken mij nl. in dit verband de verhoudingen bij
het woord dinsdag. De gebieden die van dit woord een vanouds nasaalloze vorm
kennen, zijn op het kaartje door ongebroken lijnen aangeduid: het zijn Vlaanderen
met de zuidelijkste zeeuwse eilanden (dijssendag) en Friesland (tiisdei). Met
gebroken lijnen zijn de gebieden aangeduid die

Kaartje 5. Dinsdag zonder nasaal (-); veel met ongeronde vocaal (- - -)

een negatief kenmerk gemeen hebben nl. dat zij de vorm veul, met de eigenaardige
(hoe dan ook te verklaren) ronding van de palatale vokaal, niet kennen, maar in
plaats daarvan hetzij een ongeronde vorm (veel, viel), hetzij een op een heel andere
grondvorm teruggaand woord (fries folle uit ofri. fule). Op de friese complicatie
gelieve men niet te veel te letten, want bij een woord als spelen, met ongeveer
dezelfde verhouding

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

228
van geronde en ongeronde vormen, heeft het Fries de vorm spylje. Ik kon spelen
bij gebrek aan voldoende duits materiaal niet in kaart brengen en daarom moest ik
wel veel nemen, met de daaraan verbonden complicatie, die echter m.i. in deze van
geen belang is.
Beschouwen wij eerst het woord dinsdag. Prof. J. de Vries heeft m.i. overtuigend
aangetoond dat men voor het gehele westgermaanse gebied van dezelfde grondvorm
1)
tîwesdag moet uitgaan . Deze grondvorm is nog regelmatig bewaard in zuidduits
zîstag, in fries tiisdei en in engels tuesday, minder regelmatig in vlaams dijssendag.
De -en- in de laatste vorm is zonder bezwaar te verklaren door analogie met
zonnendag en manendag. Meer moeilijkheden levert de beginklank d- op. De
verklaring die De Vries beproeft is weinig bevredigend. Behalve in de genoemde
gebieden heeft het Westgermaans overal vormen als dinsdag, diensdag, dingsdag.
De Vries wil de laatste vorm ten dele uit de eerste, ten dele door invloed van ding
(volksvergadering) verklaren. Ik zou liever dingsdag uitsluitend als een samenstelling
met ding willen zien en, daar het oudtijds de meest voorkomende vorm is (niet
2)
slechts in Holland en oostelijk Nederland maar ook bv. in Brabant ), dingsdag als
de oudste vorm en dinsdag als de jongere variant daarvan beschouwen. Maar dit
alles is voor ons doel nu niet van belang. Hoofdzaak is dat we in dingsdag (dinsdag)
blijkbaar te maken hebben met een oude westingwaeoonse, van Keulen uitgaande,
vernieuwing (volgens De Vries' zeer aannemelijke gissing een verkristelijking van
een heidens woord) die Vlaanderen niet, of maar zeer ten dele (hoogstens wat
betreft de beginconsonant), heeft beïnvloed. Dijssendag zou dus, juist zoals we
voor westvlaams uus en goes veronderstelden, een westelijke relictvorm zijn bij een
westingwaeoonse vernieuwing. Het oostingwaeoonse gebied, hoewel het later
dingsdag van

1)
2)

Ts. 48, 145 vgg.
Het sterk brabants getinte woordenboekje van Berckelaer (1556) geeft bv. nog Dyncxdach.
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het Westen heeft overgenomen, had in de tijd van de trek der Angelen en Sassen
nog tîsdag (verg. het Engels en het Fries). Er moet dus een tijd geweest zijn dat er
van Zuid-Duitsland naar de Elbemond éen doorlopend tîsdag (zîstag)-gebied liep,
terwijl het aartsbisdom Keulen dingsdag (dinsdag) had en het uiterste Westen van
het Westgermaans, het buiten het keulse bisdom gelegen Vlaanderen, weer de
compromisvorm (?) dîsdag kende. Door de trek der Sassen naar Friesland is er een
oostingwaeoonse tîsdag-kolonie gekomen in het keulse dingsdag-gebied, waardoor
er een secundaire overeenstemming ontstond tussen Vlaanderen en Friesland.
Tîsdag is geen ‘ingwaeonisme’, dingsdag kan eerder aanspraak maken op die naam,
immers dit is een allereerst op westingwaeoons gebied optredende vernieuwing, zij
het dan ook éen die later zowel in oostelijke als in zuidelijke richting geweldig carrière
maakt.
Het grote verschil tussen tîsdag en de n-syncope is dat bij de laatste het
oostingwaeoonse kerngebied niet alleen heeft standgehouden tegenover de
westingwaeoonse (keulse) vernieuwing (herstel van de -n-), maar zelfs zijn
oud-ingwaeoonse n-syncope weer aan het oostelijk deel van het keulse bisdom
heeft kunnen opdringen, terwijl bij het eerste woord het oostingwaeoonse kerngebied
zelf op den duur aan het keulse dingsdag ten offer is gevallen. Een geval dat
enigszins het midden houdt tussen tîsdag en de n-syncope vinden wij, meen ik, bij
het woord veel. Het gehele oude keulse bisdom met uitzondering van de met
gebroken lijnen aangeduide gebieden kent de vorm veul. Deze ronding, misschien
te danken aan ‘o-umlaut’, schijnt mij een westingwaeoonse, keulse vernieuwing te
1)
zijn . Vlaanderen heeft, als bij dingsdag, er niet aan mee gedaan. Het
vlaams-zeeuwse veel-relictgebied komt treffend overeen met het
dijssendag-relictgebied (het Land van Waas dat nu alleen nog veel heeft, heeft
vroeger ook ongetwijfeld dijssendag gehad maar het door jongere brabantse invloed

1)

Anders geïnterpreteerd door V. Ginneken, O. Taalt. 2, 113 vgg.
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verloren). Het Oostingwaeoons heeft de geronde vokaal in veel niet overgenomen,
maar waarschijnlijk weer enigszins teruggedrongen: de oostgrens van veul vertoont
(ofschoon het rechte middenstuk ervan als ‘mathematische lijn’ niet helemaal mee
mag tellen) overeenstemming met de lijn van de umlaut in ganzen of die van de
n-syncope in ons. Het friese folle uit ofri. fule neemt in het keulse veul-gebied weer
een eigen plaats in. In grote lijnen vertonen de gebieden die niet met de ‘keulse
ronding’ in veul hebben meegedaan dus wel een zekere overeenkomst met de
gebieden die aan de ingwaeoonse n-syncope hebben vastgehouden. (Eigenaardig
is het nog op te merken hoe bij de rondingsgevallen de nederlandse kultuurtaal op
het standpunt van het vlaamse relictgebied staat, bij dingsdag-dinsdag daarentegen
op brabants-hollands standpunt).
Trachten wij tot slot de verschillende ruimtelijke taalontwikkelingen die wij door
analyse van onze kaartjes gevonden hebben in een chronologisch schema onder
te brengen. Tot de oudste linguistische laag moeten wij wel een gemeeningwaeoonse
vernieuwing als de n-syncope voor scherpe spiranten rekenen. (Het is echter de
vraag of deze, op oostingwaeoonse taalfeiten gebaseerde, formulering voor het
oudste Ingwaeoons wel helemaal juist is: wellicht was oorspronkelijk de n-syncope
niet zo algemeen, maar beperkt door bepaalde voorwaarden van syllabenbouw of
1)
accent .) Deze oudste, gemeen-ingwaeoonse vernieuwing zou ik willen leggen vóor
300 à 400. De volgende laag wordt gevormd door de oudste westingwaeoonse
(keulse) vernieuwingen, in het bovenstaande vertegenwoordigd door de gevallen
dingsdag i. pl. v. tîsdag, gans en uns i. pl. v. goos en oes, en de ronding van de
vokaal in veul, speulen e.d. Deze in aanleg zich uitsluitend over het bisdom Keulen
uitstrekkende vernieuwing zou ik willen plaatsen tussen 300 en 600. Vervolgens
komt onze oostingwaeoonse expansie, vertegenwoordigd door de umlautsgevallen,
een nieuwe (nu zeker

1)

Vgl. V. Helten, I.F. 5, 190.
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algemene) n-syncope en de verschillende friese eigenaardigheden. Deze expansie,
zich in de historie o.a. aftekenend door de trek der Angelen en Sassen naar Britannië
en Friesland, zou ik willen leggen tussen 500 en 800. Ik bedoel hiermee niet dat
vóor 800 de verschillende oostingwaeoonse verschijnselen al hun moderne
westgrens zouden hebben bereikt, maar wel dat zij toen Keulen, het centrum van
het westingwaeoonse gebied, hadden veroverd. Hierop volgt een hele reeks van
keulse expansies, die gedeeltelijk ook van oorsprong oostingwaeoonse
vernieuwingen in het westingwaeoonse gebied helpen verbreiden. De oudste van
deze ‘jongere’ keulse expansies, die o.a. verantwoordelijk moet worden gesteld
voor de westgrens der verschillende umlautsgevallen, de uitbreiding van de
zuidduitse â in het ingwaeoonse gebied, een woord als goensdag i. pl. v. woensdag,
de vormen ie en oe i. pl. v. jie en joe, verschillende deminutief-verschijnselen, zou
ik willen plaatsen tussen 700 en 1000. Voor de latere keulse expansies kan ik naar
de studies van Frings verwijzen. Bij deze latere expansies is Keulen hoofdzakelijk
voorpost van zuidduitse eigenaardigheden en vernieuwingen in westingwaeoons
gebied. Van oostingwaeoonse invloed in het Westen is dan geen sprake meer. Voor
zoover de door oostingwaeoonse invloed bepaalde isoglossen na het jaar 1000 nog
gewijzigd worden, is dit waarschijnlijk òf van weinig belang òf de oostingwaeoonse
verschijnselen worden er alleen maar bij teruggedrongen.
Het is misschien niet geheel overbodig aan het eind van dit opstel waarin opvattingen
worden verdedigd die op het eerste gezicht nogal van de traditionele afwijken en
die dus gemakkelijk de schijn van ‘fantastisch’ te zijn op zich kunnen laden, met een
enkel woord rekenschap af te leggen over de gevolgde methode. Ik wil er met nadruk
tegen opkomen dat deze methode revolutionnair zou zijn. Hij is dat evenmin als
resultaten die ermee bereikt zijn. Verschillende van mijn conclusies vindt men
1)
eigenlijk al bij Bremer . Ook bij hem komen
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de ‘Friezen’ uit het Elbegebied: hij noemt hun dialect ten nauwste verwant met het
Anglisch. Alleen plaatst hij de ‘kolonisatie’ van Friesland een eeuw of zeven vroeger
dan ik, dus in een tijd waarvan we taalkundig helemaal niets weten, terwijl ik het in
een min of meer historische, min of meer controleerbare tijd laat plaats vinden. De
enige reden om deze Angelentrek zo vroeg te stellen en te scheiden van de historisch
bekende trek naar Britannië moet voor Bremer wel gelegen hebben in de
náamsidentiteit van de bewoners van ‘Friesland’ in de tijd der Romeinen en die der
oudfriese bronnen, want van de táal der ‘romeinse Friezen’ weten we niets. Het is
een volkomen willekeurige veronderstelling dat die al angelsassisch gekleurd zou
zijn geweest. Maar behoudens dit chronologische verschil heb ik Bremers voorstelling
helemaal overgenomen. De oudste, gemeen-ingwaeoonse vernieuwing die ik kon
aanwijzen, nl. de n-syncope voor scherpe spirans, is ook bij Bremer een van de
oudste ingwaeonismen. Terwijl ik het verschijnsel echter niet vroeger dateer dan:
vóor 300, komt het bij hem in de eerste eeuw voor Kr. te liggen. Zo zouden er
verschillende kleinere overeenstemmingen zijn vast te stellen, waarbij alleen de
absolute datering enigszins verschilt, iets wat bij het zeer geringe chronologisch
houvast dat deze vroege periode biedt, een zaak van weinig belang is. In het
algemeen komt de oostingwaeoonse expansie die ik gereconstrueerd heb zeer
goed overeen met wat er historisch bekend is over de sassische machtsvorming
en machtsuitbreiding in de merowingische tijd. De karakteristiekste isoglosse die in
oostelijk Nederland op naam van de Sassen staat, nl. die van de ṭ-uitgang, komt in
mijn voorstelling voor rekening van de oostingwaeoonse expansie. Ik meen dus te
kunnen zeggen dat mijn voorstelling in grote lijnen conservatief is.
Ook mijn methode verschilt niet essentiëel van die van Bremer, want het enige
verschil tussen hem en mij is dat ik over meer gegevens beschik, de gegevens der
moderne dialektgeografie. Bremers methode kan men karakteriseren als dialekt-
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geografie met beperkte en primitieve middelen. Wat er met deze primitieve middelen
gepresteerd is, is alleszins bewonderenswaardig en de dialektgeografie heeft geen
andere taak dan de langs deze weg bereikte resultaten te verfijnen. Bremer beschikte
over tal van historische gegevens betreffende de germaanse stammen, die hij met
veel inzicht heeft geordend. Het enige punt waarop onze historische kennis zich
sedert zijn tijd belangrijk heeft verdiept, is het archeologisch onderzoek. Op grond
van dit onderzoek heb ik dan ook Bremers chronologie kunnen wijzigen. Bremer
kon verder een primitieve dialektgeografie op grond van de teksten der
oudgermaanse dialekten opbouwen. Op dit punt zijn we tegenwoordig nauwelijks
verder dan hij en valt er dus voor ons aan zijn resultaten ook weinig te verbeteren.
Onze enige belangrijke voorsprong danken wij aan onze uitgebreidere kennis der
moderne dialekten, danken wij aan het werk van Wenker, Wrede, Frings en hun
school. In dit opzicht is er aan Bremers voorstelling inderdaad nog veel te verfijnen.
Het spreekt vanzelf dat onze voorstelling van de oudgermaanse taalbewegingen
naarmate zij nauwkeuriger wordt ook wel iets minder eenvoudig zal worden. Iedere
moderne dialektkaart stelt zijn eigen problemen die opgelost dienen te worden. Het
zou kortzichtig zijn om, met een beroep op de zoveel eenvoudiger traditionele
voorstelling, hun die door het beproeven van een oplossing dezer problemen het
beeld noodzakelijk gecompliceerder komen maken, fantasterij te verwijten. Men
brengt de wetenschap toch weinig verder door alle ruimtelijke problemen principiëel
onopgelost te laten. Het is de grote verdienste der dialektgeografie geweest dat zij
deze ruimtelijke problemen, ook als het gebied van een taalverschijnsel niet
simpelweg met een (hoe primitief dikwijls!) gereconstrueerd ‘stamgebied’ samenviel,
met forse hand heeft aangepakt. Dat daarbij grote fouten gemaakt zijn is even zeker
als dat er zeer plausibele resultaten mee bereikt zijn. Maar nog eens, iets wezenlijk
nieuws heeft de dialektgeografische methode niet gebracht, enkel een stel praktische
maatregelen om een
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enorm toegenomen hoeveelheid materiaal te verwerken tot een hanteerbaar
wetenschappelijk apparaat. De kritiek op de dialektgeografen is voor een niet
onbelangrijk deel voortgekomen uit gebrek aan kennis van of gebrek aan waardering
voor die zo enorm toegenomen hoeveelheid materiaal, uit gebrek aan belangstelling
voor de ruimtelijke problemen die het stelde en die de vroegere taalwetenschap niet
met die scherpte had kúnnen stellen. Dergelijke kritiek beseft dan meestal niet dat
de ruimtelijke problemen der dialektgeografie niet wezenlijk verschillen van de
ruimtelijke problemen die in termen als ‘sassisch’ en ‘frankisch’ liggen opgesloten
en die alleen gemakkelijker door goedkope schijnoplossingen onschadelijk kunnen
worden gemaakt, doordat zij zoveel onvolkomener geformuleerd zijn. Min of meer
paradoxaal kan men zeggen dat Bremers ethnografie der germaanse stammen het
programma der moderne dialektgeografie bevat: immers na eerst alle jongere
taallagen afgegraven te hebben moet men tenslotte ook de verminkte sporen vinden
van de door de germaanse volksverhuizing gestichte nederzettingen. Nog vroeger
kan men bezwaarlijk teruggaan, omdat er door de volksverhuizing pas een zekere
vastheid komt die door geen latere verschuivingen meer essentiëel gewijzigd wordt.
Moge het mij gelukt zijn in het voorgaande opstel de traditionele voorstelling op
enkele punten iets minder ‘fantastisch’ te maken!
De eerste aanleiding om deze kwesties opnieuw te gaan onderzoeken was de
eigenaardige taalkundige situatie die ik in 1932 op mijn geboorteëiland Terschelling
opmerkte. Ik vond daar op een zeer beperkt gebied een ‘symbiose’ van twee
verschillende talen, Fries en Hollands. Het terschellingse Hollands bleek een
noordhollands dialekt, volgens de traditionele voorstelling dus ‘friso-frankisch’. Bij
nader onderzoek bleek het Noordhollands echter wel vele en sprekende
overeenstemmingen te vertonen met het Zuidhollands en nog zuidelijker gelegen
dialekten, ook wel met het Gronings en nog oostelijker gelegen dialekten, maar van
‘friese invloeden’ bleek geen spoor
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te vinden te zijn. Het Fries tekende zich meer en meer af als een volkomen vreemde
eend in de bijt der nederlandse dialekten. Van het begin af vatte de gedachte bij mij
post dat het Noordhollands en Gronings het oorspronkelijke autochtone ‘Nederlands’
vertegenwoordigden en dat het Fries hier geïmporteerd moest zijn. Toegepast op
Terschelling leidde dit tot de conclusie dat dit eiland van oorsprong een noordhollands
gebied geweest moest zijn waar Friezen later kolonies hadden gesticht. Ik heb deze
mening toen reeds gepubliceerd zonder het grotere verband aan te duiden waarin
1)
ik de terschellinger taalfeiten zag . Ook in mijn dissertatie in 1935 ben ik niet verder
gegaan dan de vraag te stellen of het Fries wellicht een mengdialekt van Ingwaeoons
2)
en Anglisch was, daarbij verwijzende naar de resultaten der archeologie . Bij mijn
behandeling van de kaart der nederlandse uier-benamingen in 1936 heb ik
vervolgens een reeks van ingwaeonismen opgesomd (jaar (uier), vool, toon (teen),
woerd, en enkele verschijnselen op het gebied van klank- en vormleer) en daarbij
gewezen op het ‘rebelse’ friese jerk in het ingwaeoonse woerd-gebied alsmede op
tiisdei, snjeon en midswike, maar mij bepaald tot de aankondiging dat ik een
3)
verklaring voor deze gevallen in petto had . Ik heb daarna nog enige jaren gewacht,
ondertussen, met name in het materiaal van de Deutsche Sprachatlas te Marburg,
steeds nieuwe gegevens vindend die mijn mening bevestigden en geen enkele die
haar weerlegde. Toen ik tenslotte bemerkte dat men van historische zijde, geheel
onafhankelijk van mij, tot een voorstelling van de oude friese geschiedenis was
gekomen die frappant overeenstemde met mijn reconstructie (H.G. v.d. Wielen, in
het verzamelwerk Friesland door de Eeuwen heen), heb ik dit als een aanwijzing
beschouwd om niet langer te wachten en met mijn taalkundige argumenten voor
den dag te komen. Ik geloof dat ik mijn tol aan de voorzichtigheid

1)
2)
3)
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Holl. Dialektstudies 136.
Ned. Benamingen v.d. Uier 37.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

236
heb betaald en dat de tijd rijp is voor een herziening der traditie.
Mij rest nu nog slechts de verantwoording van het materiaal op grond waarvan
de bij dit opstel gevoegde schetskaartjes zijn getekend.
Kaartje 1. De isoglosse van verkopen berust op materiaal uit de marburgse
Sprachatlas. Prof. Walther Mitzka, leider van de D S A , was zoo vriendelijk mij een
kaartje van dit woord toe te zenden, waarvoor ik hem op deze plaats hartelijk dank
wil zeggen. De isoglossen van ganzen en voeten berusten voor het duitse gebied
eveneens op marburgs materiaal, dat ik daar in 1935 zelf heb overgenomen, alsmede
op de kaartjes en gegevens van H. Janssen in zijn Die Gliederung dėr Mundarten
Ostfrieslands (van ganzen en verkopen geeft deze voor zijn gebied kaartjes, van
voeten alleen materiaal). Voor het nederlandse gebied berusten de isoglossen op
materiaal van de K.A.v. Wet. te Amsterdam en de Zned. Dialektcentr. te Leuven
(zinnen van Wenker, resp. in vragenlijst 3 en vragenlijst 4), voor Friesland ook op
de gegevens van Hof in zijn Friesche Dialectgeographie. De isoglosse van geloven,
die geheel op nederlands gebied ligt, berust op materiaal uit dezelfde vragenlijsten
van de zoëven genoemde centra. Zoeken daarentegen komt niet in de zinnen van
Wenker voor: voor Z.-Ned. heb ik de isoglosse getekend met behulp van materiaal
uit de atlassen van Prof. Blancquaert (zin 94), voor het Noorden maakte ik gebruik
van de gegevens uit de enquête van het Aardr. Gen. van 1895, aangevuld met
materiaal uit het boek van Weynen (N.-Brab.) en de andere dialektgrammatica's en
idiotica.
Kaartje 2. De isoglosse van het deminutiefsuffix berust voor het nederlandse deel
op de kaarten van Pée, voor het duitse deel op materiaal uit Marburg. De begrenzing
van het goensdag-gebied is verantwoord in Ts. 56, 265. De isoglosse van twaalf
berust voor het duitse deel op een kaartje van H. Janssen, voor het nederlandse
op materiaal van de K.A.v. Wet. (lijst 2). Hierbij moet echter aangetekend worden
dat behalve de aan-
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geduide gebieden ook Zuidbeveland en Goeree twelleve kennen. Ik meen echter
dat de e daar niet aan umlaut toegeschreven moet worden, maar aan een vervorming
van [twae.ləvə] onder invloed van elleve, een vervorming die vroeger wellicht op
meer plaatsen in Zeeland, of zelfs in het æ̂-gebied buiten Zeeland, is voorgekomen,
maar door het twaolf der officiële taal is verdrongen (in het Zeeuws wordt de aa der
1)
standaardtaal als ao overgenomen ). Op soortgelijke wijze dienen m.i. de (evenmin
op de kaart aangeduide) twelf-opgaven uit de streek van Stellingwerf, de kop van
Overijsel en Z.W.-Drente verklaard te worden. Het betreft hier ook een gebied waar
gerekte a normaal [ae.] oplevert en vele opgaven vermelden dan ook regelmatig
twêlf of twêlm, soms voor dezelfde plaatsen waarvoor ook twelf opgegeven wordt.
Van umlaut kan ook hier geen sprake zijn.
Kaartje 3. Zonavend berust voor het duitse deel op Frings-Niessen (I.F. 45), H.
Janssen, een door het Nieders. Wörterb. in een ‘Forschungsbericht’ gepubliceerd
kaartje en Kretschmers Wortgeographie, voor het nederlandse deel op het kaartje
van Hof in zijn hierboven aangehaald boek.
Middeweke berust voor het duitse deel op Frings-Niessen en een kaartje van het
Nieders. Wörterb., terwijl de tekening van de friese situatie gebaseerd is op Hofs
woensdag-kaartje (de schrijver bevestigde mij in een brief dat middeweke op het
friese vasteland nergens voorkomt; voor Schiermonnikoog zie het boek van Eykman).
Het duitse zood-gebied is getekend op grond van kaartjes van H. Janssen en het
Nieders. Wörterb., terwijl de heer Hof mij over het verdwijnende friese saed inlichtte.
Kaartje 4. Gans, ons en de t-uitgang berusten voor het duitse deel op materiaal
van de DSA, terwijl bovendien H. Janssen ons weer over Oostfriesland inlicht. Van
gans in Friesland geeft Hof een kaartje. De gegevens voor ons voor het nederlandse
gebied zijn ontleend aan de studie en de kaart

1)
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van Kloeke in het Borchling-Festschrift. De isoglosse van de t-uitgang in het Oosten
van ons land is getekend op grond van mondeling door Prof. Kloeke verzameld
materiaal.
Kaartje 5. Veel-materiaal verschaffen ons de DSA en H. Janssen. Het middelste
gedeelte van de isoglosse is een ‘mathematische’ lijn, want volgens de marburgse
gegevens is de toestand van het grensgebied hier dermate ingewikkeld dat een
poging om hem op een bescheiden schetskaartje als dit uit te beelden slechts een
niet verantwoorde illusie van nauwkeurigheid kan wekken. Voor het vlaamse
veel-gebied kon ik steunen op het ideale materiaal uit de atlassen van Prof.
Blancquaert. Dinsdag is getekend op grond van het kaartje van Prof. de Vries in Ts.
48.
Het zij mij vergund deze materiaalverantwoording te besluiten met de wens dat
de dialektgeografie van het nederlandse taalgebied in verband beschouwd met de
aangrenzende duitse gebieden eens spoedig systematisch ter hand moge worden
genomen. Naar ik meen behoeft het nauwelijks meer betoog dat tal van
verschijnselen in het Nederlands alleen door een dergelijke internationale
samenwerking bevredigend verklaard zullen kunnen worden. Wel mag er misschien
nog eens nadrukkelijk op gewezen worden hoe ‘toevallig’ het materiaal is waarmee
een ‘internationaal dialektgeograaf’ in de tegenwoordige omstandigheden moet
werken. Al is dit misschien geen beslissende hindernis om toch nog een en ander
te ‘vinden’, men blijft in het onzekere of men wel steeds de kern van een verschijnsel
of een ‘beweging’ heeft gevat, of men wel de meest sprekende voorbeelden heeft
benut. Pijnlijk voelt men het gemis van een homogeen, vanuit éen, boven-provinciale,
boven-nationale gezichtshoek ingezameld materiaal. Zodra dat beschikbaar is, zal
een meer afdoende behandeling van veel wat in het bovenstaande opstel nog slechts
aangeduid kon worden, stellig niet lang op zich laten wachten.
K. HEEROMA
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Naschrift
Tussen het schrijven en het publiceren van het bovenstaande is een jaar verlopen
en er is in die tijd het een en ander over hetzelfde onderwerp verschenen, dat ik
natuurlijk voor mijn stuk niet heb kunnen benutten. Dit naschrift zou te uitvoerig
worden, indien ik aan die publicaties reeds thans de aandacht zou besteden die ze
verdienen. Ik hoop echter in de gelegenheid te zijn dit in een volgend opstel te doen.
K.H.
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Dierste prologhe van die eerste bliscap van Maria
I
Aangaande het jaar waarin Die Eerste Bliscap van Maria geschreven, althans voor
het eerst vertoond is, bestaan uit deze eeuw twee meningen: van Leendertz, en
van de laatste die zich met Die Eerste Bliscap uitvoerig bezig gehouden heeft: De
Vreese. Wij beschikken over een paar feiten. Het eerste is een verordening van de
Brusselse magistraat van Februari 1448, volgens welke de zeven Bliscapen voortaan,
een per jaar en volgens de rij, op stadskosten gespeeld zouden worden. De prologhe
vermeldt dit besluit in de volgende regels:
41 Ende altemet jaerlix, soet hoert,
Sonder verlet ende sonder discoert,
Soe meinen wier voert, ter stat beveelne,
Verstaet mijn woert, noch vj te speelne.

De laatste bekende vertoning had in 1566 plaats. Telt men van dit jaar terug, dan
komt men onder andere op 1448, het jaar van de verordening. Hieruit valt op te
maken, dat de zeven Bliscapen inderdaad ruim een eeuw lang ononderbroken
volgens de rij ten tonele gebracht zijn. In 1448 moet dus, meent ook De Vreese,
een vertoning van Die Eerste Bliscap plaatsgehad hebben.
Het tweede feit is een vermelding van de vorstelijke familie in dezelfde prologhe:
Sonder verbeyen, reyn suver kersouwe,
Wilt onsen prince ende oec sijn vrouwe,
Ende Charloot, onsen jongen heere,
10 Met sijnder vrouwe behueden vor rouwe.

Charloot, dat is de in 1433 geboren Karel van Charolais, later Karel de Stoute, die
drie maal getrouwd geweest is. Aan
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zijn derde vrouw kan in de prologhe niet gedacht zijn. Bij zijn huwelijk met deze was
Filips, Karels vader, al dood. Karel zelf zou men toen ook niet meer ‘Charloot’
genoemd hebben. Maar Karels eerste vrouw komt volgens De Vreese evenmin voor
beschouwing in aanmerking. Dit was een huwelijk ‘dat nooit voltrokken werd, en
dus niet meetelt,’ schrijft hij in de Inleiding tot zijn uitgave van 1931. Ook acht hij
‘het uitgesloten doordien het bevel van de Magistraat van Brussel pas van Februari
1448 dateert.’ De woorden ‘met sijnder vrouwe’ slaan naar zijn mening dus op
Isabella van Bourbon, met wie Karel in October 1454 getrouwd was. Het stuk - zo
concludeert De Vreese - is blijkens de verordening in 1448 al gespeeld, maar de
overgeleverde tekst (lees: van de prologhe) met zijn vermelding van Karels tweede
vrouw, moet die van de tweede vertoning, van 1455 zijn. Hoewel Die Eerste Bliscap
reeds voor 1448 kán bestaan hebben, lijkt hem dat toch niet waarschijnlijk; ‘het
omstreeks 1447 voleindigde dichtwerk zal veeleer de aanleiding tot het besluit der
Brusselsche schepenbank geweest zijn.’
Anders dan De Vreese geloofde Leendertz, dat de woorden ‘met sijnder vrouwe’
op Karels eerste vrouw betrekking hebben. In 1448 was Karel weduwnaar en het
is dus uitgesloten, dat de regels over de vorstelijke familie van toen dagtekenen.
Maar ook, zegt hij ‘kunnen’ zij ‘niet geinterpoleerd zijn.’ De eerste vertoning moet
daarom, naar het oordeel van Leendertz, van 1448 teruggerekend, in 1441 hebben
plaatsgehad.
De Vreese's redenering heeft zwakke plekken. Om te beginnen zijn buitensluiten
van de mogelijkheid, dat de prologhe Karels eerste vrouw op het oog had, en wel,
‘omdat dit huwelijk nooit voltrokken werd, en dus niet meetelt’. Karels huwelijk met
Katharina van Frankrijk werd reeds in 1439, in Karels vijfde jaar gesloten. Dat het
om de leeftijd van het echtpaar voorlopig slechts formeel was, doet aan zijn wettigheid
niets af. Niemand kon voorzien dat Katharina voortijdig
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sterven zou. Zij was Karels vrouw, en het volk kan haar niet anders gezien hebben.
Er bestaat derhalve geen reden, waarom Karels eerste huwelijk niet zou meetellen.
De Vreese neemt verder aan, dat de eerste vertoning in 1448 plaatsgehad heeft,
maar dat de overgeleverde tekst, waarin volgens hem Karels tweede vrouw immers
vermeld wordt, van 1455 moet zijn. De Vreese's oordeel sluit dus in, dat de regel
waarin van Karels vrouwe gesproken wordt, een interpolatie van 1455 in een tekst
van 1448 is. Leendertz zegt, zonder opgave van redenen, dat de drie regels waarin
de vorstelijke familie voorkomt, niet geïnterpoleerd kunnen zijn. Mijns inziens terecht:
de vorm van deze passage sluit interpolatie namelijk geheel uit, en al laat hij de
mogelijkheid dat tenminste één regel (de tiende) helemaal veranderd is, theoretisch
open, ook die algehele verandering blijkt bij aandachtige lezing niet waarschijnlijk.
Terwijl De Vreese's pleit tegen Karels eerste vrouw onhoudbaar is, blijkt zijn conclusie
aangaande de datum van de tekst dus onwaarschijnlijk. Echter, als het
onwaarschijnlijk is, dat de vermelding van Karels vrouw eerst na diens tweede
huwelijk in de tekst aangebracht werd, dan verzwakt ook van die kant De Vreese's
onderstelling, dat de dichter in regel 10 aan Karels eerste vrouw niet gedacht kán
hebben: Katharina blijkt dan de vrouw aan wie hij gedacht moét hebben.
Er is nog meer. Had De Vreese niet a priori aangenomen, dat Karels eerste vrouw
in regel 10 niet bedoeld kan zijn, dan zou hij allicht gezien hebben, dat, zonder deze
vooropstelling, ook zijn tweede argument tegen Katharina ondeugdelijk is. Volgens
dat tweede argument kan de dichter niet aan Katharina gedacht hebben, omdat ‘het
bevel van de Magistraat van Brussel pas van Februari 1448’, d.w.z. van enkele jaren
na Katharina's dood ‘dateerde’. Zwak is dit pleit, omdat de verordening van 1448 in
de prologhe weliswaar genoemd wordt, maar zonder nadere argumentatie niet kan
ingezien worden, waarom wel de regel over Karels vrouw interpolatie van 1455 in
een tekst van 1448, maar niet de vier regels 41-44 over
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de verordening een interpolatie van 1448 in de tekst van 1441 zouden kunnen zijn.
En inderdaad, wordt de eerste vertoning terecht op 1441 gesteld, dan - Leendertz
heeft dat, merkwaardig genoeg, niet opgemerkt - dan volgt daaruit onweerlegbaar,
dat de regels 41-44 een interpolatie van 1448 in de tekst van 1441 zijn. Zodat,
wanneer De Vreese's argument tegen Karels eerste vrouw ondeugdelijk en zijn
onderstelling dat regel 10 een interpolatie zijn zou onwaarschijnlijk is, wanneer dus
de prologhe van 1441 dagtekent, ook dit laatste argument voor zijn mening wegvalt.
Conclusie: Van 1448 kan de overgeleverde tekst van dierste prologhe niet zijn.
In 1448, toen Karel weduwnaar was, had geen dichter hem getrouwd kunnen
noemen. Daar interpolatie, in 1455, van regel 10 in de tekst van 1448 onmogelijk
en algehele wijziging van die regel in 1455 zeer onwaarschijnlijk is, Karels tweede
vrouw dan echter niet in aanmerking komt, kan de prologhe dus met grote
waarschijnlijkheid in 1441 geplaatst worden. Handhaafde men, hoewel zij in 1446
gestorven was, in 1448 de vermelding van Karels eerste vrouw, dan moet dit geweest
zijn, omdat men aan wijziging eenvoudig niet gedacht heeft, of, wannéér men er
aan gedacht heeft, omdat de vorm der prologhe het even moeilijk maakte gezegde
vermelding zonder lidtekens uit de tekst te snijden als om haar zonder sporen
onmerkbaar aan de tekst toe te voegen. Trouwens, als De Vreese terecht aanneemt,
dat het handschrift op zijn vroegst van omstreeks 1465, maar waarschijnlijker van
tussen 1470 en 1480, misschien zelfs pas van tussen 1520 en 1530 is, dan blijkt
de afschrijver de regel over Karels vrouw en met deze de hele vermelding van de
vorstelijke familie zelfs gehandhaafd te hebben, toen van de vier vorstelijke personen
hetzij nog slechts een enkele, hetzij niemand meer leefde. Dat men de vermelding
van Katharina in 1448 staan liet, kan tegen 1441 als datum van de prologhe dus
geen argument opleveren. Echter, is die prologhe werkelijk van 1441, dan sluit dit
in, dat de verzen 41 tot 44, waarin over

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

244
de magistraatsverordening gesproken wordt, een invoeging van 1448 of later in de
tekst van 1441 zijn. Een onderzoek naar de bouw, zowel van de inhoud als van, de
vorm der prologhe zal onder andere doen blijken, dat regel 10 geen interpolatie,
althans in de gewone zin geen interpolatie zijn kan, dat de regels 41 tot 44
daarentegen alle kenmerken van een later invoegsel dragen.

II
Laat ik eerst de bouw van de inhoud der prologhe, en daarna die van haar vorm
bekijken. De als interpolatie beschouwde regels 41-44 over de verordening, hierboven
aangehaald, blijven daarbij voorlopig buiten beschouwing. De bouw van de inhoud
derhalve. Die inhoud bestaat uit vijf geledingen. De eerste, vs. 1 tot en met 18, bevat
een gebed tot Maria; om gratie en bijstand, eerst ten behoeve van deze poging tot
verspreiding van haar glorie, dan ten behoeve van het vorstelijk gezin, eindelijk ten
behoeve van het land, maar onder alle andere steden en dorpen bovenal van Brussel.
De tweede geleding, regel 19 tot en met 28, is een verwelkoming van het publiek.
De derde, regel 29 tot en met 40, deelt de aanwezigen het hoofdmotief van het stuk,
Maria's eerste Bliscap, dat is de Verkondiging mede. De vierde, van vs. 45 tot en
met 64 verklaart, waarom aan de eigenlijke vertoning van de eerste bliscap nog
zoveel, namelijk zoveel momenten uit de voorgeschiedenis van de menswording
Christi voorafgaan. De vijfde, vs. 65 tot en met 75 sluit de proloog af met een laatste
toespraak, een beroep op het publiek om welwillendheid tegenover het met liefde
en ijver ter hand genomen werk der vertoners.
Zoals men ziet: een volkomen logische en zonder één zijsprong afgewikkelde
natuurlijke, of zakelijke gedachtegang. Overweegt men, dat de bovenaangehaalde
regels 41-44 over het Brussels magistraatsbesluit instaan tussen de derde en de
vierde geleding en daar de gedachtegang dus op de zonder-
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lingste wijze onderbreken, dan volgt reeds hieruit de conclusie dat deze regels op
die plaats niet thuishoren en er dus later ingevoegd zijn. Men zou kunnen opmerken,
dat in de derde geleding regel 36 over ‘die eerste bliscap’ spreekt en dat dit, zo al
niet de vermelding van een magistraatsbesluit, dan toch die van de volgende
Bliscapen zou kunnen verklaren. Daargelaten, dat dit de plaats waar die vermelding
staat - tussen de inhoudsbeschrijvingen van de tweede en de derde geleding der
prologhe - niet beter maakt, verwijs ik naar de ‘naprologhe’, waar de dichter, op de
natuurlijkste, de zakelijkste plaats dus weder, de volgende blischappen aangekondigd
heeft:
Wy doen u duegdelic bekinnen
Dat wi, en God wilt, tander jare
U dander bliscap selen beginnen,
2065 Ende vort van jaer te jare met minnen
Oec dander bringen int oppenbare.

Wanneer wij nu ook de vorm van de, in de uitgave als ononderbroken opeenvolging
van verzen gedrukte prologhe bestuderen, dan vinden wij, dat zij uit vijf verschillende
schema's is opgebouwd. Aan het eerste schema - een gesloten strofe-schema gehoorzaamt vers 1 tot en met 18/19. Ik druk hen zo af, dat het schema zichtbaar
wordt:
a

Maria, voncke ende
rayende licht

1

a

Des hemels, die den toren
swicht

b

Vander heileger
Drievuldicheyen,

a

Ic bidde u, minlijc
aengesicht,

a

Dat ghi u gracie sóe in ons 5
sticht,

b

Dat uwen lof daer by moet
breyen.

bc

Sonder verbeyen, reyn
suver kersouwe,

c

Wilt onsen prince ende oec
sijn vrouwe,

d

Ende Charloot, onsen
jongen heere,

c

Met sijnder vrouwe
behueden vor rouwe;

c

Ende alle haer vruende,
jonge ende ouwe,

10
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Moet God bescermen van
allen seere.
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de

Ende oec voort meere sijn
lant, sijn steden,

e

Dorpe, slote, wil God in
vreden

f

Altoes behueden vor
mesval;

e

Ende alle de ghene, om
cort 'gebeden,

e

Diere geerne tslants profijt
in deden.

f

Vor Bruessel biddic boven
al!

f

Voert gruetic u minlic groet
ende smal:

15

Het schema is aabaab, ccdccd, eefeef, met dien verstande dat de drie strofen
onderling formeel verbonden worden door herhaling van het laatste rijmwoord der
strofe als binnenrijm in de eerste regel van de volgende strofe. Formeel, namelijk
door het rijm, met het volgens dit schema geschreven eerste onderdeel verbonden
is de laatstaangehaalde regel, die echter naar zijn inhoud al tot het volgende
onderdeel behoort.
Het tweede onderdeel, van regel 19 tot en met 27 lopend, luidt in De Vreese's
tekst aldus:
1

Voert gruetic u minlic groet
en smal:

2

Sijt willecome, edele en
gemeyne,

3

Die hier dus minlic sijt
versaemt

4

In desen melodyosen
pleyne.

5

Sijt willecome, edele en
gemeyne!

6

Tprieel uut Troyen, den
edelen greyne,

7

Gegroyt, gebloeyt, es
Bruesel genaemt.

8

Wy grueten u minlic, groet
en cleyne,

9

Die tonser feesten hier sijt
versaemt.

20

25
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10

Sijt hier welcomen, soet
betaemt.

Zelfs op deze wijze geïsoleerd, een als vormloos aandoende passage van 10
regels. Blijkbaar omdat regel 2 en 5 van mijn aanhaling overeenkomen, meende
Dr. Detmers, naar De Vreese mededeelt, dat een van hen, nl. regel 5, geschrapt
dient te worden. De Vreese ging daar niet accoord mee. ‘Het lijkt me toe’, schrijft
hij op blz. 2, noot, van zijn uitgave, ‘dat de verskunst van den dichter der Eerste
Bliscap niet zo streng is, dat het noodzakelijk is, dit vers weg te laten.’ Des dichters
verskunst, door De Vreese niet bestudeerd, wordt in deze motivering schromelijk
onderschat. Ook houdt het

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

247
met deze ene herhaling niet op. Bij nadere beschouwing blijkt, dat een variant van
de woorden ‘Sijt willecome’ nog een derde keer voorkomt (in regel 10). Verder treft
het ons, dat de woorden ‘gruetic u minlic’ van reg. 1 hun weerklank vinden in ‘Wij
grueten u minlic’ van vers 8. Dat niet alleen: ook ‘sijt versaemt’ komt tweemaal, nl.
in vers 3 en vers 9 van de aanhaling voor. Wat is van dit alles nu ten behoeve van
een schema te maken? Zoals het gedicht voor ons ligt niets. Maar het lijkt mij dan
ook duidelijk, dat de overgeleverde tekst bedorven is. Zoeken wij een schema,
volgens hetwelk de bouw duidelijk ware en de tekst hersteld kan worden, dan moeten
wij allereerst in het oog houden, dat vers 1 wel wat de inhoud betreft bij dit tweede
onderdeel, maar dat het formeel nog bij het vorige onderdeel behoort. Van het
gezochte schema kan het dus geen deel uitmaken. Begint dit schema met:
Sijt willecome, edele en gemeyne,

als eerste regel, dan zien wij verder dat het overeenkomstige
Sijt willecome, edele en gemeyne!

van vs. 23 de vierde regel van het schema wordt. Wij behoeven daarbij nu nog maar
op te merken, dat de woorden ‘sijt versaemt’ in de regels 2 en 8 voorkomen, om te
erkennen, dat de dichter in dit onderdeel der prologhe een rondeel in trioletvorm
heeft willen geven, en dat het derde ‘sijt hier welcomen’ dus overeenkomstig het
trioletschema in regel 7 van het rondeel (8 van de aanhaling) thuishoort. Wij hadden
tien regels, en ook nog een herhaling van het ‘minlic grueten’, dat voor het eerst in
het buiten het schema vallende vers 1 van de aanhaling voorkomt. Voor het rondeel
kunnen wij slechts acht regels gebruiken. Een van de tien aangehaalde behoort,
zagen wij, formeel tot de vorige afdeeling. Ook na het rondeel, nu, zal de dichter,
overeenkomstig zijn tot dusver gevolgde praktijk een regel aangebracht hebben,
die formeel het tweede onderdeel der prologhe afsloot, maar tegelijk het derde
onderdeel al inleidde. Voor die regel komt alleen het vers waarin de tweede keer
het ‘minlic grueten’ voorkomt,
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in aanmerking. Het schema moet dus geweest zijn een triolet, d.w.z. een gedichtje,
waarin enerzijds de verzen 1, 4 en 7, anderzijds de verzen 2 en 8 geheel of nagenoeg
aan elkander gelijk waren, met een inleidende regel, die het tweede onderdeel
formeel aan het eerste verbond, en een afsluitende regel, die, eveneens door het
rijm, formeel het rondeel afsloot, maar door zijn inhoud het derde onderdeel inleidde.
Het tweede onderdeel van de proloog - voor ik het toelicht, zal ik de tekst geven moet dus zo geluid hebben:

Voert gruetic u minlic, groet ende smal:
a

Sijt willecome, edele en gemeyne,

b

Die hier dus minlic sijt versaemt

a

In desen melodyosen pleyne.

a

Sijt willecome, edele en gemeyne!

a

Tprieel uut Troyen, den edelen greyne,

b

Gegroyt, gebloeyt, es Bruesel genaemt.

a

Sijt willecome, edele en gemeyne,

b

Die tonser feesten hier sijt versaemt.

b

Wij grueten u minlijc, soet betaemt.

Vers 1 en 2 van het aldus herstelde tweede onderdeel zijn een herhaling, maar
een dichterlijk gerechtvaardigde. De dubbele punt die ik achter vers 1 plaatste, geeft
aan waaróm zij gerechtvaardigd is. ‘U, kleinen en groten,’ betekent vers 1, ‘groet ik
als volgt,’ en die groet zelf is het rondeel. De tekst is blijkbaar bedorven, doordat de
overschrijver, toen hij aan vers 7 van het triolet was, door de overeenkomstige
inhoud van de twee eerst aangehaalde regels uit het spoor geraakte. In plaats van
vers 2 koos hij vers 1, hetgeen hun overeenstemmende zin ook gemakkelijk maakte,
maar om vers 1, de inleidende regel, voor regel 7 te kunnen gebruiken, moest hij
het niet rijmende ‘smal’ in ‘cleyne’ veranderen, waardoor een in het triolet niet
thuishorend vierde rijmwoord op ‘eyne’ in het rondeel terechtkwam. Voor het begin
van zijn tiende vers was hij daardoor gedwongen ‘Sijt willecome’ te gebruiken, dat
daardoor nu echter op een totaal verkeerde
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plaats staat. Men ziet, hoe bevredigend de tekst in de herstelde lezing geworden
is. Kleine verschillen in de theoretisch gelijkluidende regels heb ik gelaten zoals de
tekst hen geeft. Hoe streng de dichter zich ook verder-op in zijn vrij talrijke rondelen
aan zijn vorm hield, kleine variaties komen ook daar in de gelijkluidende verzen van
tijd tot tijd voor. Of die variaties van de dichter zelf zijn, is een andere vraag.
Het derde onderdeel der prologhe, naar de vorm van vs. 29 tot en met 40 lopende,
heeft wat de inhoud betreft als inleiding het formeel als afsluiting van het tweede
deel dienende vers 28:
Wij grueten u minlic, soet betaemt.

Afsluitend is dit vers naar zijn inhoud door zijn eerste, inleidend door zijn tweede
helft: ‘soet betaemt.’ Dat het als een inleiding tot het derde onderdeel bedoeld is,
blijkt uit het woord waarmee dit begint: het voegwoord ‘want’. Het derde onderdeel
luidt:
a

Wy grueten u minlic, soet
betaemt.

a

Want dat lieflijc beelde
lofsam,

b

Dwelc hier noch opten
Savel steet,

a

Van Antwerpen te Bruesel
quam

b

By miraculen, soet menich
weet.

b

Soe souden wi u geerne,
ende sijns bereet,

c

In love der hemelscher
tresorie,

b

Figuerlic speelwijs doen
besceet

c

Die eerste bliscap die haer
gescye:

c

Hoe dat die suete maecht
Marie

d

Ontfinc den Gods sone
onbesmet,

c

Ende loste ons vanden
ewigen strie

30

35
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By singels salute te
Nazaret.

40

Zoals men al gezien heeft, is het schema abab, bcbc, cdcd, ook later een van de
bekendste schema's der Rederijkers. De formele aaneenschakeling van onderdeel
aan onderdeel, van strofe aan strofe, heeft de dichter in zijn hele prologhe met grote
trouw volgehouden. Het schema van het derde onderdeel is zelf echter al een
schakelschema en afzonderlijke
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formele verbinding der strofen onderling door middel van een binnenrijm was hier
dus niet nodig.
Het vierde onderdeel, dat van vs. 45 tot en met 64 loopt, is:
Al es de boetscap tprincipale

45

Ons speels, tes noot datmen verhale
Waer omme dat God, tot onsen
behouwe,
Menscelicheit aen nemen wouwe.
Niet min, wi laten overlien
Lucifers val met sijnre partien,

50

Die hen bi hoverdien gesciet.
Dies bliven si ewelic int verdriet,
Int ewige demster, sonder verlaet.
Om een gepeys waest sonder daet.
Maer want de viant met scalkere liste

55

Den mensce benijdde, om datti wiste
Dat hi ter gracien was vercoren,
Soe de hi hem Gods gebod verhoren,
Dwelc Adam ende alle sijn geslachte
Moeste besueren, tot dat dit brachte

60

Dontfermicheit Gods tot enen vree.
Dit was de sake daert God om dee,
Dat hi in donbesmette zeborie
Wou rusten ende bringen ons tsijnder
glorie.
Dit schematisch-simpelste onderdeel heeft de dichter in gepaarde rijmen
geschreven, waar verder niets over te zeggen valt. Slechts verdient het misschien
opmerking, dat juist die twee onderdelen van de prologhe, die over de inhoud van
het stuk handelen, in de twee voornaamste, de eigenlijke spreek-vormen van het
mysteriespel zelf geschreven zijn.
Het vijfde onderdeel loopt van vs. 65 tot en met 78 en luidt:
a

Dus, eerbaer notabele,
lieve geminde,

a

Ic woude dat yegelic wel
versinde:

bbc

Ons meyn es reyn, slecht
es ons conste.

65

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

ddc

Verstaedt ende vaedt ons
goede jonste.

ee

Wy doent uut minnen: wilt
dat bekinnen,

f

Om vruecht vermeeren.

gg

Gode ende der stat, ic segt
u plat,

f

U allen ter eeren.

70
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f

Dus yegelic wilt dan
duegdelic keren,

h

Ende nement danckelic nu
ter tijt.

eh

Wi gaen beginnen: hoert
en swijt.

75

Het enige onregelmatige schema, ogenschijnlijk. Maar ook dit onderdeel is veel
regelmatiger dan het er in de tekst uitziet. Het bestaat uit drie onderafdelingen. In
de twee eerste regels opnieuw zulk een inleiding, die de strofe formeel met de
voorafgaande passage verbindt. Formeel: op de enige manier waarop dit hier
mogelijk was, nl. door twee regels die als het voorafgaand onderdeel met gepaard
eindrijm eindigen. De tweede onderafdeling lijkt uit twee onsymmetrische groepen,
een van twee en een van vier regels te bestaan, maar schematisch stemmen deze
twee groepen nochtans overeen. Men ziet dat, als men elk van de twee eerste regels
in tweeën en ook de eerste groep dus in vier regels zou schrijven. Formeel van
geschakeerde gelijkvormigheid, heeft deze tweede onderafdeling door zijn inhoud
een eigen karakter zowel tegenover de eerste als tegenover de derde. Die telt drie
regels, waarvan de beide laatste weer met gepaard eindrijm eindigen, maar de
slotregel door zijn binnenrijm bovendien een duidelijk hoorbare weerklank op binnenen eindrijm van een vroegere regel geeft. Zo blijkt ook deze ogenschijnlijk
onregelmatigste slotstrofe naar inhoud en vorm het organisch karakter te bezitten,
dat ons voor de gehele prologhe karakteristiek gebleken is.

III
Wij hebben eerst gezien hoe logisch en zonder zijsprongen in ‘dierste prologhe’ de
gedachtegang, ja, hoe organisch die prologhe naar de stof ingericht is. Wij hebben
daarna gezien, hoe zorgvuldig de dichter dat stuk ook verskunstig opgebouwd heeft:
uit onderdelen, die elk aan een ander rijmschema gehoorzamen. Terwijl de regel,
of de regels, die elk onderdeel door hun inhoud inleiden, deze tegelijkertijd nochtans
formeel met het voorafgaande onderdeel verbinden. Maar bovenstaande
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ontleding wordt eerst geheel volledig, als ik nog opmerk, wat de lezers uit zich zelf
misschien al gezien hebben: namelijk, dat de dichter voor iedere geleding van zijn
inhoud ook een ander versschema gekozen heeft, d.w.z. dat de bouw van de inhoud
in die van de vorm een zeer getrouwe weerspiegeling heeft. Het aanvangsgebed
in de aabaab-strofe; de verwelkoming van het publiek in het rondeel; de vermelding
van het hoofdmotief der handeling in het abab/bcbc-schema; de vermelding van de
voorgeschiedenis der Verkondiging in gepaarde rijmen; het beroep op welwillendheid
in een enkele, langere strofe van ingewikkelder maar zorgvuldig overwogen rijmen regelschema. En zo consequent is de dichter hierin zelfs te werk gegaan, dat
ook in de twee onderdelen die uit drie strofen bestaan, het eerste en het derde, voor
elke geleding der gedachte een afzonderlijke strofe uitgetrokken is. In het eerste
onderdeel het gebed, in strofe 1 om hulp bij de verspreiding van Maria's lof, in strofe
2 om bescherming voor de vorsten, in strofe 3 om bescherming van land en steden;
in het derde onderdeel, in strofe 1 de aanleiding tot de vertoning, in strofe 2 de
vermelding van de eerste bliscap, in strofe 3 de aard van die eerste bliscap. Precies
dezelfde werkmethode namen wij in de slotstrofe, en nemen wij eveneens in de
Naprologhe waar.
De vraag rijst dus ten slotte, wat uit dit alles voor het vers over Karels vrouwe (10)
en voor de vier regels over de verordening (41-44) te betekenen heeft. Dat vers 10
alleen geen interpolatie zijn kan, volgt uit het strak-schematisch karakter van dit
eerste onderdeel. De hele tweede strofe, althans haar tweede helft zou herschreven
moeten zijn en er bestaat geen enkele reden om dit aan te nemen: wanneer vers
41-44 inderdaad een interpolatie zijn, minder dan ooit. Wat deze vier regels 41-44
nu verder aangaat, geen dichter, zagen we, had de prologhe met de vermelding
van Karels vrouwe kunnen schrijven in een jaar waarin Karel weduwnaar was. Op
die grond kwamen wij tot 1441 als het jaar van de eerste vertoning, met het gevolg
dat de vier regels over het
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magistraatsbesluit van 1448 als interpolatie erkend moesten worden.
Dat zij een interpolatie zijn, wordt door de resultaten van mijn onderzoek naar de
bouw, van inhoud en vorm, der prologhe nu bevestigd. De interpolator heeft hen op
een, en wel de beste, van de twee plaatsen gezet, waar zij formeel, ik bedoel met
het oog op de geslotenheid van al de andere gebruikte schema's staan kónden.
Door hen twee aan twee met gepaard rijm te doen eindigen, kon hij hen aan de
eveneens met gepaard rijm geschreven voorgeschiedenis der Verkondiging zonder
uiterlijke stoornis doen voorafgaan. Door het slotrijm van deel drie als binnenrijm
van 41 te gebruiken, heeft hij ook hier de eerste regel van het ingevoegde stukje,
vs. 41, formeel verbonden met de laatste van het voorafgaande (drie). Zelfs heeft
hij getracht, in de vier regels, hoewel hun eindrijm als in onderdeel vier gepaard is,
door het eindrijm van het derde onderdeel in 41-42 als binnenrijm en de eindrijmen
van 41 en 42 nog eens in 43 en 44 als binnenrijm aan te wenden, - ‘vort’ (hs.) moet
‘voert’ zijn - iets als een afzonderlijk schema te leveren. Hij is er desondanks niet in
geslaagd de sporen van zijn invoeging onzichtbaar te maken. Naar vorm en inhoud
staan deze vier verzen op lager peil dan de rest. Er is, door het voorkomen van het
laatste eindrijm van deel drie als binnenrijm in regel 41, een formele verbinding van
deel drie met vers 41-44. Echter, zij is niet als elders tot stand gebracht door middel
van een afzonderlijke regel, die naar de inhoud een inleiding tot vers 41 zou zijn.
En de formele verbinding zelf is verzwaard en dus verzwakt, doordat in afwijking
van de gevolgde praktijk dezelfde rijmklank niet een-, maar tweemaal, en wel ook
nog in 42 als binnenrijm gebruikt is. Een verbinding, formeel en materieel, van vs.
44 met deel vier, zoals de bouw van de prologhe die kon doen verwachten, ontbreekt
volkomen. Maar vooral: op de mededeling van het hoofdmotief der handeling - de
Verkondiging - volgt logisch de verklaring, waarom het stuk
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aan de behandeling van dat motief nog zoveel laat voorafgaan. Door op deze plaats
de regels over het magistraatsbesluit in te voegen, heeft de interpolator de beide
passages onrechtvaardigbaar gescheiden, de weloverwogen gedachtegang van de
oospronkelijke tekst onderbroken. Ons onderzoek naar de bouw van inhoud en
vorm der prologhe versterkt dus inderdaad de conclusie die beschouwing der feitelijke
gegevens waarschijnlijk maakte, nl. dat de woorden ‘met sijnder vrouwe’ op Karels
eerste vrouw slaan, in vers 10 dus volmaakt op hun plaats zijn, en dat de vier regels
over het magistraatsbesluit als een interpolatie van 1448 (of later) in de tekst van
1441 beschouwd moeten worden.
Helaas is verwijdering van de interpolatie niet voldoende om de oorspronkelijke
tekst ook op deze plaats geheel te herstellen. Tussen vers 40 en wat nu vers 45 is,
zal, ook hier overeenkomstig des dichters praktijk, een versregel gestaan hebben,
die naar zijn stof als overleiding of inleiding tot deel vier diende, maar formeel,
namelijk door herhaling van een rijm, nog bij deel drie behoorde. Als inleiding tot
deel vier werd deze regel door de interpolatie over een heel andere stof, het besluit
van de Brusselse magistraat, onbruikbaar. Het ligt dus voor de hand èn dat hij er
geweest is èn dat de interpolator hem heeft laten vervallen. Bij aandachtige lezing
missen wij hem dan ook niet alleen theoretisch - van uit de merkwaardige
vorm-symmetrie waarmee wij de dichter hebben zien werken - maar bovendien door
het ontbreken van een inhoudsschakel van de zelfde zinswaarde als bijvoorbeeld
invoeging van een woord als ‘dus’ in vers 45 zou hebben. In een der binnenrijmen
van 41 en 42: ‘altemet’ of ‘verlet’, zou het eindrijm van de verloren regel behouden
kunnen zijn.
Ik ben hiermede aan het einde van mijn beschouwing gekomen. Uitgaande van
de vraag naar de juiste datering van Die Eerste Bliscap van Maria hebben wij dus
gevonden: Ten eerste nog een tweede argument tegen het oordeel van De Vreese:
een bevestiging, klemmende bevestiging dus, van
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Leendertz' vroegere onderstelling, dat Die Eerste Bliscap in 1441 voor het eerst
vertoond is. Ten tweede de typerendstrenge, logische en zelfs organische bouw
van de inhoud en de vorm der prologhe, waarin elke geleding van de klare
gedachtegang door verschillende metrische schema's onderscheiden is; waarin
zelfs de ondergeledingen van de inhoud, waar dit pas gaf, in afzonderlijke metrische
gehelen van kleinere omvang belichaamd blijken; en waarin de eenheid van het
geheel telkens opnieuw door formele verbinding van een nieuwe geleding met het
slot van de vorige verzekerd is. Een werkmethode, in een gedicht van 1441 omstreeks de tijd dus, waarin over het algemeen het begin van onze Rederijkerskunst
geplaatst wordt - van een zo bewust en consequent dichten getuigend, dat het ook
vormhistorisch, ook literatuurhistorisch belang inboezemt. Ten slotte kon ik in vers
19-28 een rondeel met corresponderende inleidende en afsluitende regel herkennen;
in verzen 41-44 een interpolatie opmerken; een wijziging der interpunctie in vers
6-7, de verbetering van een binnenrijm in vers 43 bepleiten; en aldus tot een
bevredigender lezing van Dierste Prologhe geraken. Met het oog op deze resultaten
eindig ik met de gedachte, dat onderzoek naar de vaak aan vrij strenge, soms, zoals
men gezien heeft, zeer strenge regels onderworpen formele bouw van oude
kunstgewrochten als Rederijkersgedichten ongetwijfeld in meer gevallen dan het
hierboven besprokene tot nuttig uitsluitsel ook aangaande hun tekst zou kunnen
leiden. Een voorstel tot verbetering van nog twee plaatsen in Die Eerste Bliscap
van Maria zelf laat ik in een aantekening volgen.
P.N. VAN EYCK

Aantekening.
I. Op bladzijde 84 en 85 van Die Eerste Bliscap komt van regel 1816 tot en met
1826 een triolet-rondeel met een afsluitende regel voor:
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i priester
Balseme van gracien, suet honich rate,
Wilt u grote genadicheit hier bewisen.
ij priester
Verwerft ons in glorien de hemelsce sate,
Daer men de sielen mach ewich spisen.
bisscop
Soe datter elc confoort van duechden in vate,
Balseme van gracien, reyn honichrate.
ij priester
Verwerft ons inder glorien de hemelsce gesate,
Daer men de sielen mach ewich spisen.
bisscop
Balseme van duechden, reyn honichrate,
Wilt u grote genadicheit hier bewisen,
Wiens lof dat niemen en can volprisen.

Vergelijking van deze tekst met het vereiste schema leert, dat de eerste twee verzen
die door de tweede priester gesproken heten te worden, 1818 en 1819, abusievelijk
ingevoegd zijn. Neemt men hen weg, dan spreekt ieder van de twee priesters één
keer, en elk iets anders, maar de bisschop na hen, dat is dus tweemaal, terwijl het
rondeel dan volkomen in de haak is. Moet men, ter wille van een betere tekst, tussen
1818 en 1822 kiezen, dan lijkt 1818 mij rhythmisch de beste lezing.
II. De laatste regel van de Naprologhe luidt in De Vreese's uitgave:
2081 Ic beveel u der drievuldicheit.

Aan het begin van Dierste Prologhe spreekt de dichter over Maria en de
Drievuldigheid. Aan het slot van de Naprologhe eveneens. Maar in de tekst van de
Naprologhe mis ik het woord ‘heileger’ van regel 3:
Vander heileger Drievuldicheyen.

Het ontbreken van het woord ‘heileger’ in de Naprologhe kan op zich zelf reeds
verwonderen. Dat het ook daar gelezen behoort te worden, bewijst het rhythme:
Ic beveel u der heileger Drievuldicheit.

Alleen in die vorm is de slotregel m.i. geheel verdedigbaar.
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Nogmaals over de etymologie van getes
Menigeen zal na de lectuur van het opstel van Mej. Van Lessen over de etymologie
van getes in dit tijdschrift (LVII, 299 v.v.) een ogenblik met haar gissingen hebben
willen instemmen. Maar bij nadere overdenking rijzen toch gewichtige bezwaren.
Ik wil trachten die bezwaren hier kort uiteen te zetten.
Door de kwestie in groter verband te plaatsen heeft Mej. Van Lessen de
de

mogelijkheid van het bestaan van een sterk w.w. getesen, dat dan tot de 5 klasse
moet behoren, wel aannemelijk gemaakt. Door dat bestaan aan te nemen wordt
men tevens bevrijd van een verklaring door middel van de machtspreuk analogie,
die men terecht als gewrongen dient af te wijzen.
Met een sterk werkwoord komt men in een ver verleden. En wanneer het waar
is, dat de Ned. en Got. vormen die hier ter sprake komen, zo nauw samenhangen
als Mej. Van Lessen en anderen menen, dan zal men voor het Got. toch ook het
bestaan van een sterk w.w. *gatisan willen veronderstellen. Een in dit verbale verband
thuis horend adjectief, gebouwd op het vocalisme van de tweede categorie, zou in
het Got. *gatas moeten luiden, met één s, en een daarvan afgeleid -jan-werkwoord
dus *gatasjan, eveneens met één s. In twee opzichten komt men hier in conflict met
de feiten. In de eerste plaats heeft Got. gatass dubbele ss, en verder, het is reeds
in bovengenoemd artikel gezegd, een w.w. *gatasjan, indien het Westgerm. een
dergelijke vorm gekend zou hebben, voert niet naar een Ned. tessen, maar *teren.
De gissing van Mej. Van Lessen is nu deze, dat Got. gatass een s-suffix zou
hebben, en dat men voor de verklaring van Ned. tessen zou moeten uitgaan van
een vorm *tassjan, met
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een gelijk s-suffiix. Er wordt letterlijk gezegd: ‘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’ (t.a.p. 313).
Het Gotisch staat dus in dit opzicht tegenover het Westgermaans. Laat ons nu voor
een ogenblik aannemen dat Got. gatass op de genoemde manier verklaard zou
moeten worden. Is het dan echter geoorloofd Ned. tessen met zulk een formatie in
verband te brengen? Immers men zou dan ook voor het Westgerm. een suffigering
met s moeten veronderstellen, want Ned. tessen is natuurlijk niet de voortzetting
van een Oostgerm. vorm. En dat is niet zeer aannemelijk, en ook in tegenspraak
met bovengenoemde tegenstelling tussen het Westgerm. en het Got.
Zelfs al zou men voor een ogenblik zulk een vorm *tassjan ook voor het Westgerm.
willen accepteren, dan brengt men toch een onnodige scheiding teweeg tussen het
sterke getesen en het zwakke tessen; immers een vorm *gatass, met zijn
veronderstelde verlenging door middel van een s-suffix, die dan aan dit tessen ten
grondslag zou moeten liggen, zou zich vrij ver uit het oorspronkelijke verbale verband
hebben moeten verwijderen, en het is nog de vraag of zo iets zonder invloed op de
betekenisontwikkeling zou zijn gebleven.
Om welke reden neemt men zijn toevlucht tot dergelijke gewaagde constructies
en rapprochementen? Om geen andere reden dan om in de gelegenheid te zijn de
Ned. en Got. vormen in één verband onder te brengen. Wanneer wij de Got. vormen
nu eens een ogenblik ter zijde laten en alleen de Ned. woordgroep bezien, is het
dan niet mogelijk de zaken wat eenvoudiger voor te stellen? Ik meen van wel. Men
kan dan beginnen met het sterke w.w. getesen. Daarmee laat zich de imperatief
getes al direct zonder moeite interpreteren. Evenmin leveren het adj. en het subst.
getes moeilijkheden op. Maar nu moet het zwakke tessen zijn plaats nog aangewezen
krijgen. Welk bezwaar is er nu hierin een denominatief te zien in
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plaats van onbewezen en gewrongen constructies te baat te nemen? Dr Heinsius
heeft tessen zo ook al opgevat (Tschr. LV, 60/1). Mij dunkt, de Ned. vormen laten
zich zeer wel met elkaar in verband brengen.
Doch wij moeten dan weer aan Got. gatass denken. Franck is tot dusverre de
enige geweest, die verband tussen de Ned. en Got. woorden eenvoudig heeft
ontkend. Hij zegt: ‘Met got. gatass, gatassaba hebben de nl. woorden niets ghemeen
1)
(sic), want het eerste heeft ss, de laatsten daarentegen enkel s’ . Ik moet bekennen
geneigd te zijn hem gelijk te geven. Het lijkt overdreven om, ten einde een Got. en
een Ned. woord te kunnen verbinden, scheiding te gaan brengen in een Ned.
woordfamilie, die zich zonder die krachtproef zonder moeite laat interpreteren. Zeker,
getes en gatass lijken veel op elkaar, maar zonder een zekere overeenstemming
in de betekenis zou men die woorden toch misschien niet zo spoedig hebben willen
identificeren. Het vocalisme is wel in overeenstemming te brengen, het
consonantisme echter niet. De gelijkenis is bedriegelijk.
Maar zulk een geval staat ten slotte niet geheel alleen. Men denke eens aan de
kwestie van de verhouding van Lat. habere en Germ. haban. Wanneer men bij Feist
opslaat wat daar over de etymologie van ungatass wordt gezegd, dan zal men
vinden dat zelfs aan ontlening uit het Armenisch is gedacht. Wat zal men er ook
verder van kunnen zeggen? De Gotische woordenschat heeft nu eenmaal vele
geheimen, en daarover hoeft men zich ook niet te verwonderen. Want wie weet met
wat voor volken de Goten op hun lange tochten van Noord naar Zuid door
Oost-Europa in aanraking zijn geweest! Hoe licht kan niet ungatass uit de taal van
zulk een volk, wellicht nog in verbasterde vorm, in het Got. zijn ingedrongen. Ik
geloof dat wij ons door deze bedriegelijke gelijkenis niet verder moeten laten
misleiden.
Soest
TH.H. D' ANGREMOND

1)

In zijn aant. op de Alexander, blz. 462.
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Naschrift
De heer d'Angremond heeft gemeend een zwakke plek in mijn betoog aan het licht
te brengen: de verklaring door middel van een ondersteld s-suffix zou desnoods
voor het Gotisch kunnen gelden, doch voor het Westgermaansch onbruikbaar wezen.
Ik geloof dat niet: nominale s-stammen kent ook het Westgermaansch; het kent
alleen niet de ‘Erweiterung’ tot sa-stammen. Evenwel, ik moet erkennen van een
s-suffix bij verba, zooals Feist dat voor got. talzjan heeft aangenomen, in het
Westgermaansch geen tweede voorbeeld te kunnen geven, en zie dus in, dat mijn
verklaring van tessen niet heel overtuigend is. Ik geloof dan ook mij voor dit
werkwoord te moeten aansluiten bij schrijvers interpretatie der feiten: tessen zal
een analogieformatie wezen.
Voor gatass echter moet ik op mijn oude standpunt blijven staan. Het verschil in
vocalisme tusschen got. gatass en ndl. getes heb ik, naar ik meen, afdoende kunnen
verklaren; het bezwaar van het verschil in consonantisme laat zich minder
gemakkelijk uit den weg ruimen, doch onmogelijk is mijn poging, ook volgens den
heer d'Angremond, toch niet. En dat de formatie van gatass typisch Germaansch
is, valt, dunkt mij, niet meer te ontkennen, gezien de vrij talrijke analogieën die ik in
Tijdschr. LVII heb bijeengebracht. Het komt mij daarom ongeoorloofd voor gatass
als een niet-Germaansch woord te beschouwen, zoolang geen positieve bewijzen
voor zijn vreemden oorsprong zijn gegeven; uit overwegingen van negatieven aard
bestaat daartoe geen voldoende reden meer.
Leiden
J.H. VAN LESSEN
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Naar aanleiding van veldiep en verwanten (Ts. 56)
Als aanvulling op de artikelen over veldiep (en verwanten) in Ts. 56 noem ik hier
enkele overeenkomstige samenstellingen met diep, die de Friese schrijver Gijsbert
Japicx gebruikt. In de eerste plaats see-djiep (zeediep): see-djiep' gruwle' oer-stjolp
(zeediepe overstelping van gruwelen, verschrikkingen; in de vertaling van psalm
34). - Verder gruwn-djiep (gronddiep) in psalm 8: (wat is de mens) dat Y so gruwn'
djiep him... betinsse (dat Gij hem zo diepgrondig gedenkt). - Dan hôldjiep (holdiep),
door E. Epkema in zijn Wdb. op de gedichten van G.J. vertaald met: volkomen tot
op den bodem, penitus (Psalm 139: Heere, Y besitt' mijn niere hôl-djiep).
Men vindt bij G.J. ook het adjectief holl'-leeg = hellaag, eveneens in psalm 139:
Bôddje ick my holl' leeg (Staten vert.: of bedde ik mij in de helle). Epkema verwijst
bij dit woord naar een Nederl. hellaag bij Kamphuizen, blz. 197. Het woord is niet
opgenomen in het Ndl. Wdb. Wel vindt men in het Wdb. (VI, 500) heldiep (tegenover
hemelhoog), met een vb. uit Vondel, en andere samengestelde adjectieven met hel
als eerste lid.
Ten slotte haal ik nog aan uit psalm 103: O wa schoe telle oer dy sijn
on-gruwn'-djiep' barmhertigheyt (o wie zou kunnen uitspreken Zijn afgrond-diepe =
ondoorgrondelijke barmhartigheid over u), waar ik on-gruwn' meen te moeten
opvatten als het substantief ongruwne = ongrond, diepte (zie Ndl. Wdb. i.v. ongrond
= grondeloze diepte). Ik eindig dus met een woord dat in zijn vorming onmiddellijk
naast het door Beets in modern Nederlands aangetroffen afgrond-diep mag worden
gesteld (Ts. 56, blz. 270). Bij den taalvirtuoos Gijsbert Japicx, virtuoos ook in het
smeden van (dikwijls zeer ongewone en gedurfde) koppelingen, zal men ongetwijfeld
meer materiaal kunnen vinden, dat waard is in verband met veldiep te worden
beschouwd.
Amsterdam.
A.A. VERDENIUS
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Schots-schos-schors
Het woord schots heeft de etymologen moeielijkheden bereid. Van Wijk zegt: ‘nog
niet bij Kil. Oorsprong onbekend’. Op grond van de oudst opgetekende vorm
schossen en Fries skos neemt Van Haeringen (Supplement, blz. 148) aan, dat de
vorm met ts jonger en hypercorrect is. Invloed van het adjektief schots, door Knuttel
(Ned. Wdb. XIV, 933) mogelijk geacht, is weinig waarschijnlijk. Knuttel neemt aan
dat schos op schors terug kan gaan, terwijl Van Haeringen dit niet als de oudere
vorm wil beschouwen. Toch had reeds J.H. Kern in zijn uitvoerige etymologische
beschouwing over dit woord (Tschr. 39, blz. 164-168) de mogelijkheid toegegeven
‘dat schortse, schorsse hetzelfde zou zijn als Mndl. scor(t)se, Nndd. schortse “schors,
korst”, al is er verschil tussen een ijskorst en een ijsschots’. Mijns inziens is op
semantische gronden deze veronderstelling waarschijnlijk. Reeds in het
Middelnederlands betekent scorse niet alleen boombast, maar ook een roof of korst
op een wonde. De betekenis ijskorst, die het water bedekt, staat daar niet ver van
af. De vorm scortse, die reeds in Maerlant-handschriften voorkomt, schijnt al oud
te zijn. Daaruit zou zowel scosse als scots(e) en scors(e) ontstaan kunnen zijn. In
dat geval was het niet nodig, schots als een hypercorrecte vorm te beschouwen.
Weliswaar vertoont de oudste bewijsplaats (Gouda 1492) scosse, maar reeds in
het begin van de zeventiende eeuw vindt men bij Cats schorse, bij Hooft schors
(‘daar schors op schorse schuyft’, Geeraert van Velsen, vs. 1678) en bij Bredero
1)
schots .
C.d.V.

1)

Ter vergelijking wijst Prof. J.W. Muller mij nog op gevallen als glissen naast gletsen, gusslen
naast gutsen, bossen naast botsen, spies naast spiets, alle in het Ned. Wdb. uitvoerig
besproken, en voor de wisseling van s en rs (met hypercorrecte r) o.a. op bostel, gast (=
garst), jaloers, floers, mangelpars. Vgl. nog andere voorbeelden in Taal- en Letterbode IV,
207 en Tschr. XVI, 285-6.
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Genitten = gedaan krijgen?
In Mariken van Nieumeghen, vs. 664-665 leest men:
ick en cans niet ghenitten,
Dat ic [se] eens pas hadde nae mijn gherief

Verdam (Mnl. Wdb. II, 1142) wilde het nergens elders voorkomende ghenitten
verbeteren in ghehitten, maar later (II, 1427) nam hij toch ghenitten, met een sterretje
getekend, op, met de onderstelde betekenis: ‘gedaan krijgen’. Leendertz (Mnl. Dram.
Poezie, 572) sloot zich daarbij aan; J. Koopmans en W.H. Beuken denken aan een
- zeer onwaarschijnlijke - bijvorm van genieten. Dat komt wel in een jongere druk
voor, maar waarschijnlijker is het, daarin een poging te zien om de onbegrepen
vorm genitten, door het rijm vereist, begrijpelijker te maken.
De moeielijkheid is m.i. op te lossen door een emendatie, die nauwelijks een
emendatie genoemd kan worden. In het Gotische lettertype is n bijna niet van v te
onderscheiden. Men kan dus lezen gevitten, dat Verdam uit Hildegaersberch
optekende als ‘klaar maken’, terwijl ook vitten (Mnl. Wdb. IX, 569) de betekenis ‘in
orde brengen’ heeft.
Er zijn in deze tekst, die door de uitgevers reeds op menige plaats verbeterd is,
nog meer verdachte plaaten. In vs. 896 vraagt de Oom aan een onbekende
toeschouwer: ‘Kendise niet? Wie es die vrouwe?’ Aannemelijker zou zijn: ‘Kendise
iet?’ (iet = soms; Mnl. Wdb. III, 801). Vs. 1025 wordt veel duidelijker als Ende en
gheweest omgewisseld worden. Op enige plaatsen heeft de drukker een n gezet,
die m.i. geschrapt moet worden, nl. vs. 1053 ‘Sulcken sonden en quam mi noyt
voren in biechten’ (let op het enkelvoudige quam); vs. 1057: ‘tegen sulcken wercken
sondelijc’, waar na tegen een Datief Pluralis minder waarschijnlijk is.
C.d.V.
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West-Vlaamse woorden uit de zestiende eeuw
1)

De taal van de door Scharpé ontdekte West-Vlaamse rederijker Robert Lawet
verdient meer aandacht dan er tot nu toe aan geschonken is, om het overwegend
West-Vlaamse element. Hoewel zijn spelen dagtekenen van 1571-1583 is de
woordvoorraad in hoofdzaak nog Middelnederlands. Soms vindt men plaatsen die
een welkome aanvulling of verbetering bieden bij Verdam's artikels in het
Middelnederlandsch Woordenboek. Daar (I, 1189) zijn b.v. bij het werkwoord
bevoegen twee Vlaamse bewijsplaatsen vermeld met bewuegen, waarin Verdam
de w in v wil veranderen. Dat evenwel bewuegen de juiste lezing is, en dus
overeenkomt met beweugen, dat De Bo nog kent in de betekenis: besturen, blijkt
uit twee plaatsen bij Lawet, o.a. Spel van het Tarwegraen, vs. 140; daarnaast komt
2)
in deze teksten ook meswueghen voor .
Verdam's gissing (VII, 1066) dat siege ook zou kunnen betekenen: bekleding van
een zetel of bank, wordt bevestigd door het woord sijghenbancken in het Spel van
den Sacramente, vs. 345.
Van nesen: hijgen kent het Mnl. Wdb. maar één bewijsplaats; een tweede, in het
spel van Jhesus XII jaren oud, vs. 54 is dus welkom. Hetzelfde geldt voor heve =
smet, dat tot nu toe slechts op één plaats, in de Parth. was aangetroffen.
Verdam noemt wel een werkwoord pluchten: ergens voor instaan, verwijst daarvoor
naar Kiliaen, maar kan het niet uit het Mnl. bewijzen. Lawet (Verl. Zoone I, 53) brengt
dus de oudste bewijsplaats.
Onder de vele zeldzame woorden in deze teksten zijn er verscheidene die
klaarblijkelijk door de schrijver, ten behoeve

1)

2)

L. Scharpé: Gheestelick Meyspel van 't Reyne Maecxsele ghezeyt de ziele van R. Lawet
(Leuven-1906). Vgl. mijn artikel Twee zestiende-eeuwse spelen ‘Van den verlooren zoone’
in De Nieuwe Taalgids XXXII, blz. 28-40.
De Bo zal dit wel terecht gelijk stellen met bewegen, onder invloed van de w tot beweugen
geworden (vgl. in gesloten lettergreep wulps uit welp).
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van zijn rederijkerskunst gemaakt zijn, en dus op grond van analogie te verklaren.
Maar daarnaast treft men woorden aan die zeer waarschijnlijk uit veel oudere
volkstaal afkomstig zijn, al zijn ze niet schriftelijk overgeleverd, en daarom uit
Middeleeuwse teksten nog niet opgetekend. Bij Verdam ontbreekt b.v. een woord
gehande, dat bij Lawet meermalen voorkomt (tot uwe gehande, dat in het verband
moet betekenen: om u te gerieven) en dat misschien samenhangt met het elders
voorkomende messant doen. Verder: wilt er op temen = geef acht, naast betemen
= verzekeren, gehelde = omvang, gebied? (bin 's hemels gehelden).
Andere woorden zijn òf niet òf niet in die betekenis in het Mnl. bekend, maar
komen nog bij De Bo voor. Dan is het interessant dat voor zulke hedendaagse
woorden reeds bewijsplaatsen uit de zestiende eeuw bestaan. Voorbeelden zijn:
bescroden = bepalen, hauwaert = hierheen, fuke = list, streek, ghezijle = azijn,
kornuweel, harie = droge, koude wind (Mnl. hare), mockebroot, faetse = kaakslag,
snake = slang, smulleken = liefje. Het woord einsch = nijdig, nors, dat De Bo
optekende, verklaart bij Lawet verenschen en int eynsche stellen.
Daarbij komt dan nog menig woord en uitdrukking, vooral in de dialogen van de
sinnekens, die in geen woordenboek voorkomen, en waarvan de betekenis òf
raadselachtig blijft òf slechts uit het verband te gissen valt. Een opsomming zou,
zonder het volledige verband, weinig zin hebben. Een poging tot verklaring of een
duurzaam vraagteken zal eerst plaats kunnen vinden bij een eventuele uitgave, die
een aanwinst zou zijn voor onze kennis van de zestiende-eeuwse rederijkerstaal in
Vlaanderen.
Utrecht
C.G.N. DE VOOYS
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Bijdragen tot de Middelnederlandse woord-geografie en
woord-chronologie
VII. Noord-Nederlandse bestanddelen in de woordvoorraad van Willem
van Hildegaersberch.
Als aanvulling van onze studie over Dirc Potter's taal (Tijdschr. LVIII) onderzochten
wij ook de woordvoorraad van zijn streekgenoot Willem van Hildegaersberch. Als
grondslag diende de uitvoerige Woordenlijst, aan de uitgave van Bisschop en Verwijs
toegevoegd (blz. 257-325), voortdurend gekontroleerd met behulp van het
Middelnederlandsch Woordenboek. De oogst bleek schraler dan bij Dirc Potter.
Onze sprookspreker was een belezen man: vooral in de taal van Maerlant en van
Boendale voelt hij zich thuis. Zijn woordgebruik sluit zich nauw aan bij de
de

de

Vlaams-Brabantse litteratuurtaal van de 13 en de 14 eeuw, al behoeft men maar
enkele bladzijden te lezen om zowel in de taalvormen als in het woordgebruik de
geboren Hollander te herkennen.
Opnieuw rangschikten wij het verzamelde materiaal in hoofdzaak in twee rubrieken:
o
1 woorden die tot nu toe uitsluitend bij Willem van Hildegaersberch aangetroffen
zijn.
o woorden die bovendien in andere, Noord-Nederlands gekleurde bronnen
2
voorkomen.
Mogelijk blijft dat sommige woorden van de eerste rubriek naar de tweede
overgebracht moeten worden, wanneer Verdam ze voor zijn Supplement later ook
uit andere bronnen genoteerd heeft.

I
In de eerste rubriek troffen wij geen Duitse woorden aan. De weinige, later te
vermelden germanismen komen ook elders voor. Ongewone Franse woorden
gebruikt hij evenmin. Naar dezelfde groepering als bij Dirc Potter vermelden wij
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de volgende samenstellingen, waarbij wij voor de verklaring naar het Mnl. Wdb.
verwijzen:
a) substantieven: Achterebbe (nog bij Hooft en G. Brandt voorkomend; ebbe en
het ww. ebben waren algemeen verspreid), balchhont, hontscote, meerblat,
rebstec, toevertiden (= toeverlaet), wederbeelde (evenbeeld), wedermaet
(vergelding), wikewake (aarzeling?),
b) verba: achterscuven, aenbelen, afjaghen, afvlagen (= afvlaen, met analogische
of hypercorrecte g; vgl. bij deze auteur ook rigen = riën en gereiden = greyen),
bicomen, doorvluchten, inschieten, mesnieden, nabesuren, nedervouden,
ommecrengen, ondernamen, overgaen (braken), overcliven, oversinnen
(overdenken), oversmaken, overspellen, toecoren, hem toemeten, toescriven,
uutboenen,
c) adjektieven en adverbia: aangeboren, toeloops (al lopende),
d) uitdrukkingen: op 't archste keren (in slechte zin opvatten; bij Maerlant eenmaal:
in 't archste leggen), avoy varen, in sulcker baer (in dier voege), te bande driven
(in het nauw drijven), bi donckerlinghen (in 't donker), maet winnen (het
doeleinde bereiken), te misse gaen (mislopen).

Afleidingen met praefixen en suffixen. Met be: begroeyen, behalen, beknopen
(uitvoeren), becoelen, beroesten, besneden, bespreyen, bevormen, bewanderen,
bewortelen; met ge: gepuren, geraden, gespellen, geweghen; met on: ondievelike
(op ellendige wijze), ongehulst (onbewimpeld), ongelatich (ongemanierd), ongepuert,
ongeswicht, ongevaecht, onpuntelike; met ont: ontdraeyen (ontkomen), ontsoeten
(verbitteren), ontspanen (ontluiken), ontwenschen; met ver: verhechten, versliken,
verswiken (= beswiken).
Opmerkelijk is ook, evenals bij Potter, een zekere voorkeur voor verbale stammen
als substantieven: betael (betaling), gedenck (nadenken), naverhael, snac, verclach.
Onder de bovengenoemde woorden zullen de meeste niet als speciaal-plaatselijk
te beschouwen zijn: grotendeels kunnen ze door elke schrijver, uit bestaande
bestanddelen, of ten gevolge van analogieën, naar eigen behoefte gevormd worden.
Meer
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kans dat wij met plaatselijk begrensde woorden te maken hebben, bestaat dus bij
de overgebleven woorden, namelijk:
a) substantieven: geme (spel, kuur; overigens alleen bewaard in gemelic), gorne
(waarschijnlijk: ingewanden; in de uitdrukking bi den gornen gripen =
beetpakken), ye (vrouwelijk schaap, ooi; Verdam geeft i.v. slechts een plaats
uit Hildeg., gedekt door het rijm twie (hs. twee), maar bij ooi citeert hij, uit een
Bredase rekening, de vorm yedenvleesch, zeer waarschijnlijk dus hyperkorrekt
voor yënvleesch), lage (als bijvorm van laeye = vlam), leyns (troost), verst
(vorst, rand van het dak; overigens alleen in de Teuth. vermeld), vlonder (balk?).
b) verba: disen (vlas opwinden), hem gemisten, gereiden (vervorming van greyen),
hagen (met een haag omgeven), crengen (doen omkeren; ook ommecrengen
bij H.), lagen (dalen), molen (vermolmen; vermolen komt ook in de Lucid. voor),
hem muten (zich verheffen), rimen (in de betekenis van tellen, nagaan alleen
bij H.), scaren (toedelen), slinden op iet (naar iets hunkeren), hem spoen (zich
moeite geven), vulen op enen (de betekenis blijft twijfelachtig), voetelen
(aanstappen), winken (knipogen).
c) adjektieven: beteest, eendracht (eensgezind), gaer (bereidvaardig).

II
Tal van bekende Middelnederlandse woorden treft men bij H. aan in de Noordelijke
vorm zonder het praefix ge. Wij tekenden aan: beddenoot, boorte, boren (verb.),
bot, bruken, durich, he(i)nde (adj.), hengenisse, lach, liken, lofte, maet (adj.), loof
(subst.), meen (adj.), meente, moeten, neren, nieten, hem noegen, rechtich,
ree(t)scap, rucht (= geruchte), scal, schien, scil (= gescille), sicht (= gesichte), slacht
(= geslachte), sonde (= gesonde), sont (adj. = gesont), stade, steente, wat (= gewat,
waadplaats), wis, weldich.
De weinige Duitse woorden komen ook in andere bronnen voor. Affe (aap) kan
H. aan Maerlant ontlenen; wonne was een modewoord uit dichtertaal. Of gaer (geheel
en al) aan het
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Duits ontleend is, blijft twijfelachtig, want het komt al in de Aiol-fragmenten voor. Er
blijven dan slechts over: geschicht en gelingen. Instaen (aanstaande zijn) is weliswaar
zeldzaam (alleen bij H. opgetekend), maar kan evengoed naar Lat. instare als naar
Duits voorbeeld gevormd zijn. Ook de interjektie welheen (welaan; vgl. Duits wolhin)
komt elders voor.
De woorden die H. met andere Noordelijke geschriften gemeen heeft, en die in
Zuidelijke bronnen niet voorkomen, zullen nu in alfabetische orde opgesomd en
besproken worden.
afclimmen: door beklimming der muren ontweldigen. Nog slechts één Gelderse
plaats.
afpanden: van iemand vorderen. Komt voor in Dordrecht, Leiden, Medemblik,
Zwolle en Gelderland.
bavit, boffit, befit (Fr. buffet). Tweede plaats uit Rekeningen der Grafelijkheid.
Toevallig alleen in Holland opgetekend?
baert. De uitdrukking Gode enen vlassen baert maken (God door
schijnheiligheid zoeken te misleiden) komt behalve bij H. alleen in Con. Summe
voor.
bemuren: met muren omsluiten. Ook bij D. Potter, te Leiden en O. Vl. L. en
G. Reflexief (zich verschansen) ook bij Maerlant.
hem besaten: zich toerusten. Ook bij Jan Matthijsen. Besaten (besturen,
regelen) komt eveneens alleen in het Noorden voor.
bescaren: toedelen. In deze vorm alleen bij H., maar het gewonere besceren
op vele plaatsen, alle uit het Noorden.
besliten: beslechten. Bij Van Mieris, in Leiden en Westfriesland. Sliten
(beslissen) was algemeen verspreid.
besocht: ervaren, bekwaam. In Con. Summe, bij Jan Matthijsen en in Holl.
inkunabel.
betien (enen laten -): begaan. Nog slechts één plaats in O.H. Passie.
bevallen: bedolven liggen, vastzitten. Bij Jan Matth. en Hs. 87.
bonsinc: H. zegt: ‘thiet een bonsinc hier in 't lant’. In Nat. Bl. komen bonsing,
boncsinc, boesinc voor als (Holl.?) varianten
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van bonigher. Het Vlaamse woord was bisse. Kiliaen noemt bonsinc ‘Sic. Holl.
Fris.’
docht: gedachte. Verder alleen bij Stoke.
doft, dost: roeibank. Plaatsen uit Den Briel, Den Haag, Deventer. Het
tautologische dochtbanc ook te Delft.
dwale (in-): op de verkeerde weg. Ook in Rein. II en Nat. Bl. afwisselend met
het meer Zuidelijke in dole.
echtscap en ee zijn vroeger besproken.
eigenscap: lijfeigenschap, dienstbaarheid. Bij Matth. Anal. en Clerc. In de
Zuidelijke gewesten in deze betekenis: eigendom.
ferpel: argelist (Mnd. verpel, ferpelie). Volgens Verdam ‘vooral in Gelderse
oorkonden’, maar hij geeft zelf plaatsen uit Holland (Leiden), Westfriesland en
Utrecht; het ww. beferpelen in Dordrecht. Dit uitsluitend Noordelijk gebruik
maakt Verdam's onderstelling, dat daarin de diernaam Firapeel schuilt, hoogst
onwaarschijnlijk.
glimmen (Mnd. glimmen). Alleen nog in twee ontwijfelbaar Noordelijke
geschriften: Hs. Cyrill. en Proza-Reinaert.
gicht: bekentenis. Verder in Amsterdam, Waterland, Zutfen, Zwolle. Vgl. ook
het ww. gichten, dat Kiliaen ‘Fris., Sicamb.’ noemt. Algemeen waren biechte
en biechten.
gijl: technische term uit de brouwerij: bier dat nog niet uitgegist is. Hs. B begrijpt
dit woord niet, en maakt er ghilde van. Verder alleen opgetekend uit Delftse
keuren. Kiliaen kent het woord nog.
haken: spitten (met de hak). In Noord-Holland nog omhaken. Behalve bij H.
alleen in Westfriese stadsrechten.
hilic en hoeneer zijn vroeger besproken.
hoorscheit: slechtheid (Mnd. hornscheit), bij Dirc Potter herrenscheit. Ook in
Proza-Rein. (Het adj. hoersc bij Barth.) Verder in het zevende boek van de
Brab. Y.
houder: in de juridische betekenis van gedaagde, in Rotterdam, Leiden en
Westfriesland. Ook in het Oudfries.
inmanen: als handelsterm: manen om te betalen (Mnd. in-
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manen). In Dordrecht, Rek. der Gr., Haarlem, Zutfen, Gelderland.
lancsaem: in Proza-Rein., Barth., Con. Summe, Bienb., Hs. Cyrill. Zuidelijke
gegevens ontbreken. Synoniem trage in het Zuiden?
leimen: met leem bestrijken, was blijkens plaatsen uit Dordrecht, Den Briel,
Rotterdam, Delft, Haarlem, Amsterdam, Westfriesland, tot het Noorden beperkt.
lupen: gluipen (de variant heeft slupen). Behalve in Con. Summe en de
Kampense Spreuken, te Zutfen en op de Veluwe. Ook glupen (Mnd. glupen)
was, blijkens één plaats uit Overijsel, Noordelijk.
midmaert: 15 Maart. Misschien is het toevallig dat ook de tweede plaats van
dit woord Hollands is. Vgl. het even zeldzaam voorkomende midmeye.
minne: aandenken, gedachtenis (Sinte Geerden minne drinken: afscheidsdronk)
komt, behalve op de bekende plaats bij Stoke, alleen nog in de Hollands
gekleurde O. Vl. Liederen en Ged. voor.
moge: macht. Met de verschillende betekenisschakeringen schijnt dit woord
in Noordelijke streken in gebruik geweest te zijn (Mnd. moge).
onaerdich: boosaardig, is vroeger besproken.
ondadelijc (adv.): schandelijk. Ook de andere plaatsen zijn Noordelijk. Het
subst. ondaet was algemeen bekend.
onderhalen: achterhalen. In Proza-Rein., Gesta Rom. en bij Gerrit Potter.
onderlopen (enen wech-): de pas afsnijden. Ook bij Dirc Potter, in Gesta Rom.
en op een twijfelachtige plaats.
ontbersten: ontbreken. Behalve bij H. slechts op een plaats uit de
Sassenspiegel (Mnd. entbristen). In Z. Ned. komt gebersten voor.
onthengen: gedogen. Behalve in Holl. oorkonden te Leiden, Utrecht, Gelderland
en bij Barth. (Mnd. enthengen).
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oplaten: binnenlaten (Mnd. uplaten). Alleen nog in het zesde boek van de
Brab. Y.
overdragen: het eens worden. In Noordelijke teksten, tegenover het Zuidelijke
overeendragen.
oversetten: opleggen, gelasten. In deze betekenis te Delft en Leiden.
overpalen: met palen versperren. Bekend in Dordrecht. Ook in Brab. Y, VII
een plaats die op Dordrecht slaat.
oversciets: onverwacht, plotseling. Ook bij Barth. In andere Noordelijke bronnen
door Verdam verbeterd uit onversciets.
overtasten: zich vergrijpen (door Verwijs ten onrechte verklaard als opstapelen).
Nog een Gelderse plaats. In N: Doctr. als variant. Ook het subst. overtast (Mnd.
overtast) alleen in een Gelderse tekst.
ree als bijvorm van ra nog op twee andere plaatsen: Aug. en H. Cruus van
Breda.
roten: rotten (Mnd. roten) komt herhaaldelijk voor in Nat. Bl., maar als
(Noordelijke?) variant.
ruspen schijnt de Noordelijke vorm te zijn naast het Zuidelijke rupsen. Kiliaen
noemt rispen en respen ‘Holl.’
schelen: twisten is vroeger besproken.
stiven: allittererend verbonden met stercken. Daartegenover in het Zuiden
stiden.
stolpelinge: voorover. Slechts één andere plaats in O.H. Passie.
strenc schijnt Noordelijk te zijn tegenover het verwante stranc, stranghe in
Zuidelijke streken.
streven: zich omhoog bewegen (Mnd. streven). In deze betekenis alleen bij
H.; in figuurlijke betekenis nog zeldzaam, maar niet in Vlaanderen of Brab.
bekend: Kiliaen noemt het ‘Germ. Sax. Fris. Sicamb. Holl.’ In de betekenis
strijden ook in Lutg. en bij D. Potter.
sweven: dwalen. In deze betekenis nog twee Gelderse plaatsen. Het synonieme
swerven, door Kiliaen ‘Holl.’ genoemd, is in het Mnl. nog niet aangetroffen; wel
swervelinge (draaiing) bij Barth.
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swichten: het zeil oprollen (molenaarsterm). Plaatsen uit Amsterdam en
Reimerswael. Vgl. boven: beswichten en ongeswicht.
tegendragen: tegen, ongunstig zijn. Ook te Utrecht en bij G. Potter. In de
betekenis: in strijd zijn met, eveneens Noordelijk. De betekenis: handelen in
strijd met, alleen bij Hildegaersberch.
ticht: beschuldiging. Volgens Verdam Oost-mnl., maar hij vermeldt ook plaatsen
uit Dordrecht, Buren en bij Dirc van Delf.
tieren (hem -): zich gedragen. Plaatsen uit Zutfen, Groningen, Kampen, maar
ook uit Haarlem, de Con. Summe en G. Potter. Nog in Gelderse dialekten
bekend.
toenigen: voor iemand een buiging maken. In allerlei N.N. geschriften, o.a.
Maria-legenden, Bijbel van 1357, G. Potter.
toepat. Eveneens in tal van geschriften, waarvan geen bepaald Zuidelijk.
trisen: optakelen, fig. verheffen. Ook in Oldermansb. Het subst. trise: hijsblok,
te Kampen, Deventer en Reimerswael.
verbosen (hem -) (Mnd. verbosen): zich aan slechtheid schuldig maken.
Behalve in het Oosten (Sassenspiegel, Gelderland) is het woord opgetekend
in Hollandse bronnen: Dordrecht, Reimerswael. Langs de Duitse weg ook in
de Limb. Sermoenen. In de trans. betekenis: benadelen, bederven ook in het
Zuiden bekend.
verhengen: in de betekenis toestaan, toelaten (= gehengen) in Noordelijke
geschriften, evenals het hierboven vermelde onthengen.
verliën: te leen of in leen geven (Mnd. vorlîen) in tal van Noordelijke teksten
naast het algemene verlenen.
vermissen (Mnd. vormissen) komt niet veel voor, maar zowel in Utrecht en de
Veluwe als in Drente.
verstoppen: verbergen, geheimhouden (Mnd. vorstoppen). Behalve bij H. ook
in Fri. Stadsr.
verswimen: versumen. Ook bij Jan Matthijsen, G. Potter,
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O. Vl. G., Utrechtse en Hollandse bronnen. Verdam noemt ook Zuidelijke
teksten, maar daar is telkens verswimen vermeld als (Noordelijke?) variant van
versumen.
vervroochden en hem vroochden: zich verblijden, verheugen. Het eerste
ook bij D. Potter. Ook de vormen vervrouwen en hem vrouwen komen vooral
in het Noorden voor, maar deze treft men ook Zuidelijker aan.
verwrecken en wrecken. Deze vormen met r zijn Hollands. Men vindt ze nog
in het Amsterdams van de zeventiende eeuw (Bredero).
volna is vroeger besproken.
voerhoedich: behoedzaam (Mnd. vorhodich). Ook het ww. vorehoeden is
Noordelijk.
wanderinge: verkeer, omgang. Op Noordelijke plaatsen, tegenover het meer
Zuidelijke wandelinge. Een dergelijk onderscheid bij de ww. wanderen en
wandelen, al is de grens niet scherp te trekken.
wederdeel: het andere deel, wederhelft (het Mnd. wedderdêl betekent:
tegenstander). O.a. te Leiden, Utrecht en Breda.
wederpaert: tegenpartij (Mnd. wedderpart). Te Groningen, Drente, Steenwijk,
Gelderland. In Zuidelijker streken: wederpartie.
wedersaet: tegenstander (Mnd. weddersate). Een vrij zeldzaam woord (bij
Joh. Brugman en te Zutfen) naast het meer verspreide, ook Zuidelijke
wedersake, wedersaec.
Opzettelijk hebben wij herhaaldelijk het Middelnederduitse woord er naast gezet,
om er op te wijzen dat het Hollands deze woorden òf vanouds met de Saksische
dialekten gemeen gehad heeft, òf ze daaraan ontleende.

III
‘Overwegend Noordelijke’ woorden zijn - gelijk reeds opgemerkt werd - moeielijk te
beoordelen. Het toeval van de overlevering speelt bij zulke woorden een te grote
rol. Wij beperken ons dus tot enkele voorbeelden, die op verwantschap van
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het Hollands met de Vlaamse kuststreken wijzen. Woorden die het Hollands, in
tegenstelling met het Vlaams, gemeen had met het Brabants zullen er ongetwijfeld
ook geweest zijn, maar een scheiding tussen Middeleeuws-Vlaams en -Brabants
woordgebruik zal op ernstige bezwaren stuiten. Litteraire bronnen zullen daarvoor
slechts met grote voorzichtigheid te gebruiken zijn, omdat daarin de vermenging in
de dertiende eeuw, en wellicht al vroeger, begonnen is. Plaatselijke bronnen
(oorkonden, rekeningen) vertonen uiteraard een beperkte woordvoorraad. Afgaan
op de toestand in hedendaags dialekt kan ook licht misleidend zijn. Intussen zij dit
1)
onderzoek de Zuid-Nederlandse vakgenoten aanbevolen!
Beslaen, in de betekenis van inwikkelen, komt ook voor in Brugge en bij
Maerlant.
bijster, een woord dat het Hollands gemeen heeft met het Nederduits, Deens
en Zweeds, komt ook langs de Vlaamse kust voor, en is b.v. in IJperen nog
bekend.
bont: bundel komt, behalve in Noordelijke teksten, ook in Brugge voor.
camp: akker, stuk land. Kiliaen vermeldt het niet alleen als ‘Sax. Fris. Sicamb.
Holl.’, maar ook als ‘Fland.’ De vele plaatsen bij Verdam wijzen bijna alle naar
het Noorden.
cans: gelukkige worp bij het dobbelen. Is het toeval dat het Mnl. Wdb. maar
één Vlaamse plaats kent, naast enige Noordelijke (Con. Summe, Bienboec)?
gicht: jicht wordt door Kiliaen gekarakteriseerd als uitsluitend Noordelijk en
Oostelijk, maar de plaatsen in het Mnl. Wdb. wijzen ook naar Vlaanderen.
Daarnaast was het vreemde woord flerecyn in het Zuiden gebruikelijk.
gierlijc (adv.): met begerigheid. Naast verscheiden bewijsplaatsen uit
Noordelijke teksten vindt men er ook uit Maerlant.
gruut: gist voor de bierbereiding. Opmerkelijk is, dat het

1)

Een eerste poging deed J. van Mierlo, toen hij, ook op grond van woordgebruik, betoogde
dat vele vóórhoofse epische gedichten van Vlaamse oorsprong waren (Versl. en Meded. der
Ken. Vl. Acad. Okt. 1937, blz. 814-816).
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woord met zijn vele samenstellingen veel meer in het Noorden dan in het Zuiden
(Vlaanderen) opgetekend is. Dit feit zou, in verband met de realia, een nader
onderzoek verdienen.
lesschen in transitieve betekenis komt overwegend in Noordelijke, maar
daarnaast ook in Vlaamse bronnen voor (Amand, Boethius, Alex.). Algemener
was waarschijnlijk blusschen, dat men ook in Brabantse teksten aantreft.
onvergeves: tevergeefs. Het zal wel toevallig zijn dat deze door bijgedachte
ontstane vorm behalve bij H. alleen in het zuiver Westvlaamse bijbelhandschrift
van 1348 voorkomt.
wettachtich: wettig. Overwegend in het Noorden gebruikelijk, maar ook in
Brugse teksten.
Deze beperkte groep Hollands-Vlaamse woorden zal bij voortgezet onderzoek stellig
voor uitbreiding vatbaar blijken.
C.G.N. DE VOOYS
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Naar aanleiding van 't Poolsche woord legart
o

Onder dit opschrift vindt men in den XXXIVsten jaargang van dit tijdschrift (a 1915)
op blz. 149-150 een mededeeling van de hand van Professor H. Kern, welke aldus
begint: ‘Het Poolsch bezit een woord legart, luiaard... Wie Nederlandsch kent, begrijpt
dat legart... een bijvorm is van ons luiaard, en vermoedelijk ontleend aan een of
ander Nederduitsch dialekt’. Het komt mij voor, dat de juistheid van deze bewering
niet geheel en al boven allen twijfel verheven is. Om Poolsch legart en Nederlandsch
luiaard met elkander in verbinding te brengen, wijst de schrijver op den bijvorm lei
naast lui, terwijl hij verder bovendien een vorm leg- aanneemt, zooals men in het
genoemde artikel kan lezen. De bijvorm lei wordt door Kiliaan vermeld ‘zonder
aanduiding dat het gewestelijk is, zoodat hem de uitspraak lei waarschijnlijk uit
Brabantsch gebied bekend was’. Dat dit lei in de XVIde eeuw ook in West-Vlaanderen
1)
voorkwam, blijkt uit een plaats bij De Dene . Wat betreft het Nederduitsch, wordt
lei slechts aangetroffen in de woordenboeken van Oost-Friesland (zie Stürenburg
en ook Berghaus); bij Ten Doornkaat Koolman vindt men dan ook voor luiaard de
woorden leiârd en leierd. Maar in alle andere streken van het uitgestrekte
Nederduitsche taalgebied tot Oost-Pruisen toe, waarvoor ik de betreffende idiotica
raadpleegde, schijnt lei ten eenenmale onbekend te zijn. Wel vond ik in enkele
Middelduitsche idiotica (evenals bij Berghaus) het werkwoord leiern in den zin van:
‘langsam arbeiten’, overeenkomende met Nederlandsch luieren, met name in die
2)
van het Westerwoud (Schmidt), van Coblenz , en van Henne-

1)
2)

Zie Woordenboek der Nederlandsche Taal VIII, kol. 3196.
Wörterbuch der Coblenzer Mundart, bes. Abdr. a.d. Rheinischen Antiquarius 1869.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

278
berg (Reinwald), doch deze streken komen al evenmin als Oost-Friesland voor het
Poolsch in aanmerking; men zou dan toch eerder aan Pommeren, West- en
Oost-Pruisen denken, waar lei evenwel, gelijk gezegd, onbekend schijnt te zijn:
Dähnert vermeldt het niet voor Pommeren en Frischbier heeft voor Oost-Pruisen
loi, dat eveneens in Oost- (en Noord-) Friesland (Stürenburg, Berghaus), Osnabrück
(Strodtmann), Bremen (Brem.-Niedersächs. Wtb.) Hamburg (Richey) en Holstein
(Schütze) wordt aangetroffen, vgl. mnd. loiart (en mnl. loyaert alsmede loi in
1)
2)
Nederlandsche dialecten ), doch dat in deze kwestie minder in aanmerking komt .
Is lei voor het Nederduitsch dus slechts beperkt tot Oost-Friesland in het uiterste
Westen van dat uitgebreide taalgebied, leg- komt nergens voor, noch in de
Nederlanden, noch in Duitschland. En hiermede komt, dunkt mij, de door Kern
gegeven etymologie toch wel eenigszins wankel te staan, hoe scherpzinnig de
daaruit verder getrokken conclusie: ‘De oudere vorm van lei, leg-, lui zou kunnen
geweest zijn leujis, legwjis, waarvan ik echter geen bevredigende etymologie weet
te geven’ misschien ook moge zijn.
Het Poolsche woord legart valt van zuiver Poolsch of wil men Slavisch standpunt
al dadelijk op door het in oorsprong niet Slavische, maar Germaansche suffix -art.
Daar heeft Miklosich reeds op gewezen, die dan ook door Kern in het begin van zijn
mededeeling wordt aangehaald: ‘In 't Etymol. Wörterb. der slavischen Sprachen
van Miklosich, 163 vindt men 't volgende artikel: ‘Legartŭ: p. legart faulenzer. - art
ist das d. hart in bankhart usw., it. ardo in bugiardo usw.’ Wat Miklosich niet vermeldt,
maar waar later door Brückner in zijn Etymologisch Woordenboek der Poolsche
3)
Taal de

2)

Zie verder Woordenboek der Nederlandsche Taal VIII, kol. 3195-'96; Franck-van Wijk alsmede
Van Haeringen, Supplement.
Evenmin als lúi op Helgoland (Tijdschr. XXXIV, blz. 292). Zie ook het opstel van J.W. Muller

3)

in Tijdschr. XL, blz. 140 vlgg.: Een en ander over den Nieuwnederlandschen tweeklank
ö̀ǘ (‘ui’); over lui ald. blz. 146.
Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.

1)
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aandacht op is gevestigd, is, dat het genoemde Duitsche woord bankhart, bankart,
bankert: ‘bastaard’ in het Poolsch is overgenomen als bękart en als zoodanig,
bepaaldelijk wat het suffix betreft, invloed kan hebben uitgeoefend op het woord
legart: ‘luiaard’. Beide woorden komen volgens de citaten in het groote Warschausche
1)
Woordenboek reeds voor in de XVIde eeuw; beide woorden hebben een ongunstige
2)
beteekenis , kunnen als zoodanig zelfs het scheldwoord naderen. Het is waar, dat
o

de oudstbekende plaats van bękart (a . 1595) iets jonger is dan die van legart (bij
Rej: midden XVIde eeuw), doch dit kan toevallig zijn en behoeft voor het mondeling
gebruik der woorden niet beslissend te wezen. Het in zijn geheel ontleende woord
bękart kan dus, wat het suffix betreft, oorzaak zijn geweest van de vorming van
legart op dezelfde wijze als in het Nederlandsch ontleeningen als bastaard en
dergelijke hebben geleid tot de vorming van woorden als luiaard en veinzaard. Want
wat den stam leg- in legart aangaat, deze wordt beschouwd als te zijn de bekende
Slavische woordstam (Europeesch-Indogermaansche wortel) voor: ‘liggen’; vgl.
Poolsch legać: ‘zu liegen pflegen, sich oft hinlegen’ (Lukaszewski-Mosbach). Een
legart is dus eigenlijk ‘iemand die er van houdt of die er zijn gewoonte van maakt
te liggen’, ‘ein Bärenhäuter, Faullenzer, Ofenhüter, Stubenhocker’ (Linde). Als
zoodanig is legart synoniem met andere Poolsche woorden voor: ‘luiaard’, gevormd
van denzelfden stam met andere suffixen, waarvan sommige hun eigenaardige
meestal min of meer schertsende beteekenisnuanceering aan het woord geven,
t.w. legus, leguś, legiejda en legawiec. Het laatste woord is een afleiding van het
bnw. legawy: ‘er van houdende te liggen’ vgl. leniwiec: ‘luiaard’ van leniwy: ‘lui’.
Heeft legart een in oorsprong Germaansch suffix, legus heeft den Latijnschen uitgang
-us, terwijl het hypokoristikon leguś een zuiver Poolsch achtervoegsel heeft, wat
ook het geval is bij legiejda.

1)
2)

Słownik języka polskiego, Warszawa 1900-1927.
Vgl. Woordenboek der Nederlandsche Taal I, kol. 533.
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Met legart, legus, leguś, legiejda en legawiec zijn bovendien nagenoeg synoniem
de woorden leżuch, leżeń en lżaj, die, behoorende bij het werkwoord leżeć: ‘liggen’,
als zoodanig eveneens ‘luiaard’ beteekenen.
Dat legart door zijn uitheemsch suffix in het Poolsch toch altijd min of meer als
een vreemd woord moet zijn gevoeld, blijkt ook uit de verbasteringen die het
Warschausche Woordenboek geeft, t.w. legat, ligat, ligant. In het eerste kan ook
een schertsende, minder vleiende woordspeling met den legaat of pauselijken gezant
(z legatem ‘poslem papieskim’) verborgen zijn, in dezen zin reeds door ‘den vader
der Poolsche poëzie’ Jan Kochanowski (1530-1584) gebezigd en aldus ook in
Poolsche zegswijzen voorkomende. Ligat is weer een verbastering van legat en
ligant van ligat. Ten slotte zij hier nog opgemerkt, dat zoowel legart als legawiec in
het Poolsch ook nog een tweede beteekenis hebben gekregen, die met het begrip
‘liggen’ samenhangt, t.w. die van een soort van jachthond, oudtijds in het
1)
Nederlandsch leghond genoemd, fr. chien couchant ; in dezen zin is legawiec
synoniem met legawy pies.
Indien de hier vermelde, door de Polonisten gegeven etymologie niet zoo
aannemelijk was, zou men misschien, op het voetspoor van Kern, toch aan een
Nederlandsch woord willen denken. Maar dan niet aan luiaard, doch aan een woord,
dat eveneens ‘luiaard’ beteekenende, ook in vorm veel meer op legart gelijkt, ik
bedoel het door Kiliaan vermelde, dus evenals legart in de XVIde eeuw voorkomende
woord legaerd. ‘Legaerd. Fland. j. ledigaerd, luyaerd’ heeft Kiliaan en volgens de
woordenboeken van Schuermans en De Bo is het nog thans in Vlaanderen
gebruikelijk. De verder door Kiliaan gegeven afleiding ‘legaerden. Fland. j.
ledigaerden, luyaerden’ zou dan overeenkomen met de Poolsche afleiding
legartować: ‘auf der Bärenhaut liegen’, zooals Kiliaan's ‘legaerdije. Fland. Pigritia’
met Poolsch legarstwo of legartostwo: ‘die Bärenhäuterei, das Faulenzen’. Zou
legaerd, legaert toch misschien wel de oor-

1)

Zie Woordenboek der Nederlandsche Taal VIII, kol. 1453-'54.
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sprong van legart geweest kunnen zijn, dat dan later door de Polen als een afleiding
met het bastaardsuffix -art, dat ook in het bastaardwoord bękart voorkwam, van den
stam leg-: ‘liggen’ werd opgevat, waarvan ook andere woorden voor ‘luiaard’ in het
1)
Poolsch konden worden gevormd ? Men zou in dat geval kunnen gissen, dat de
Oosterlingen het woord uit Vlaanderen (Brugge) naar Polen zouden kunnen hebben
gebracht (waar het ook verbasterd voorkomt als legat, ligat en ligant), zooals
omgekeerd het te Brugge gebruikte woord paerd(e) door de Oosterlingen uit Polen
2)
(Poolsch part: grof linnen) was overgebracht naar Vlaanderen . Doch dit woord
kunnen wij op zijn weg door Nederduitschland vervolgen (mnd. pard(e)), welke
belangrijke schakel wij missen tusschen Vlaamsch legaerd, legaert en Poolsch
legart. Zou het dan van het Zwin of de Schelde naar de Wijsel over zee zijn weg
kunnen hebben gevonden? Men zou dan misschien niet eens meer zoo heel ver af
zijn van de beteekenissfeer van het hieronder nog te noemen Engelsche slangwoord
lagger: ‘a sailor’.
Want ook het Engelsch kent een woord, dat merkwaardig veel op Poolsch legart
in vorm en ook wel eenigszins in beteekenis lijkt, al verbiedt hier al dadelijk de
chronologie het verdere rapprochement. Ik bedoel het woord laggard of laggart,
waarvan de New English Dictionary de volgende beteekenissen geeft. 1. als adj.:
‘lagging, hanging back, loitering, slow’. 2. als subst.: ‘one who lags behind; a lingerer,
loiterer’.

1)

2)

Dit laatste is, zooals reeds boven is gezegd, zeker het geval bij legawiec (van legawy: van
legać); ook legus zal wel van den stam van legać zijn gevormd zooals de meeste znww. op
-us van werkwoorden op -ać zijn (‘przewaęnie od czasowników na -ać’, Gramatyka języka
polskiego (Kraków 1923), blz. 219), hoewel legus misschien ook wel naast legart zou kunnen
zijn ontstaan zooals b.v. sługus naast sługa (dienaar); en de verhouding van het hypokoristikon
leguś naast legart zou men willen vergelijken met die van tatuś naast tata (vader: in de
kindertaal), ojcuś naast ojciec (vader), matuś naast matka (moeder), dziaduś naast dziadek
(grootvader), Wojtuś naast Wojciech (Adalbert) en dergelijke meer; legiejda beschouwt men
als een afleiding van leg-, Brückner vergelijkt gamajda (naast gamoń, gamuła): ‘gaper, domkop’
van gamać (się): langzaam, traag gaan’.
Zie Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde XXX, blz. 281-282.
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De eerste beteekenis komt echter eerst sedert 1702 voor, de tweede is nog jonger:
sedert 1808. Daarnaast geeft het woordenboek evenwel een subst. lagger sedert
1523 met de volkomen synonieme beteekenis: 1. ‘one who lags or hangs back, a
lingerer, loiterer’; en vervolgens: 2. ‘a sailor’ (slang, sedert 1812).
Hoezeer ook het Engelsche en vooral het Nederlandsche woord in vorm en
beteekenis op legart mogen lijken, vooralsnog (en misschien wel voorgoed) zullen
wij het met de Poolsche etymologie moeten doen, als zijnde, naar het mij voorkomt,
nog de meest aannemelijke.
Leiden
R. VAN DER MEULEN
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Middelnederlandsch coc, hanecoc
In het Middelnederlandsch Woordenboek geeft Verdam i.v. c o c (Dl. III, 1682) de
volgende aanhaling: ‘Stuer ende oestren, musselen ende cocs, Livre d. Mest. 9’;
hierbij verklaart hij coc aarzelend als: ‘Benaming van een zeevisch. Zeehaan, groote
poon, knorhaan?’. Daar de Fransche tekst van de Livre des Mestiers hier hanons
o

heeft, is de oorsprong der verklaring van Verdam (a . 1894) niet ver te zoeken; bij
Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française i.v. H a n o n , hannon (Dl. IV;
o

a . 1885) vindt men de verklaring: ‘sorte de poisson, le merlan ou le merlus’. In
zooverre wijkt Verdam af van de interpretatie van Godefroy, als hij voor mnl. coc,
waarschijnlijk wegens het bij Kiliaen vermelde kocke ‘haan’, aan de beteekenis
‘knorhaan’ de voorkeur geeft boven die van ‘wijting’ of ‘stokvisch’.
De verklaring van Godefroy-Verdam is fout, men zie b.v. Grand Dictionnaire
e

o

o

Universel du XIX siècle (a . 1873) of Littré, Dictionnaire de la langue française (a .
1)
1889). Mnl. coc, en fr. han(n)on zijn benamingen voor de eetbare hartschelp
(Cardium edule), in het Fransch la bucarde comestible - of met een meer volkschen
naam la coque (E. Rolland, Faune populaire de la France XII, 74) - en in het
Nederlandsch kokhaan of, met een sinds kort uit Engeland geïmporteerde benaming,
kokkel genoemd; aan de Westvlaamsche kust is dit schelpdier thans nog als kok
bekend.
Wat het bij Verdam geciteerde coc betreft is een vergelijking van de teksten van
de Livre des Mestiers en zijn navolgingen de moeite waard: het gaat hier om de
o
o
teksten van Livre des Mestiers (M.; ± a . 1349), Gesprächbüchlein (H.; ± a . 1420),
o
o
2)
Ryght good Lernyng (C.; a . 1483), Vocabulaer (D.; ± a . 1501) .

1)
2)

Op dit, in meer dan een opzicht interessante, Fransche woord hopen wij binnenkort terug te
komen.
Uitg. J. Gessler, Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn Navolgingen, Brugge 1931.
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De la mer nous vienent... estorjon et oestres moules et hanons. Vander zee comen
ons... stuer ende oestren, musselen ende cocs, M. 13.
1)
Esturgions, mosscles et hannons. Stůer, můsschelen unde hanecox, H. 19 .
Saulmon d'Escoche, garnars, oystres, moules. Samon of Scotland, shrimpes,
oystres, muskles, C. 15.
Saulmon d'Escoce; garnars, oystres. Scotsche salm; garnards, woesteren, D. 18,
19.
Dat C.(axton) fr. hanon van zijn prototype wegliet, en meteen ook geen Engelsch
equivalent hceft, zou er op kunnen wijzen dat hij alleen aan den Franschen tekst
zijn aandacht besteedde; immers coc van den Middelnederlandschen tekst kon hij
kennen uit het gelijkbeteekenende Middelengelsche cock. Anderzijds is het ook
mogelijk dat het prototype hanon niet had, wat dan, indien men de filiatie aanvaardt
zooals ze voorkomt bij Gessler, a.w. blz. 50, zou verklaren waarom ook D. cocs niet
heeft.
Anderzijds heeft het Gesprächbüchlein, ‘tusschen 1360 en 1377 vervaardigd naar
het Brugsch model’ (Gessler, a.w. blz. 26) hier hanecox als correspondent van fr.
hannons, terwijl het kox op een andere plaats vermeldt, namelijk bij de visschen
‘vander riviere’, zooals ze in M. genoemd worden. Ook hier kan de vergelijking van
de vier teksten ons iets leeren.
Des rivieres mangiés... les roches et les creviches. Vander riviere eet... de blieken
ende de crevitsen, M. 13.
Crevitses et cues. Creefte unde kox, H. 19.
D'aultre poissons de rivieres, mengiés:... roches, creviches. Of othir fisshes of
the river ete: ... roches, crevyches, C. 15.
Des riviers mengiés... roches, creviches. Vanden rivieren so ctet... blieken,
creeften, D. 18.

1)

M.C. en D. scheiden de zeevisschen af van de riviervisschen door een bijzondere vermelding
‘des rivières etc.’; dit doet H. niet, doch na hannons volgen de riviervisschen.
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H. heeft hier tegenover de andere teksten een afwijkende lezing die moeilijk te
verklaren is; alleen een min of meer waarschijnlijke gissing is hier mogelijk. Misschien
beschikte de Oostlimburgsche samensteller (Gessler, a.w. blz. 27) - of een later
afschrijver? - over verschillende handschriften: een waar hanons door cocs, een
ander waar het door hanecox was weergegeven. Waarschijnlijk kende hij geen van
beide Middelnederlandsche woorden, behield echter de lezing hannons, hanecox,
wou echter om een of andere reden cocs niet laten varen en liet ze daarom de plaats
1)
van de blieken innemen, waardoor ze tusschen de riviervisschen een plaatsje
kregen. Eenmaal zoover moesten de roches van den Franschen tekst natuurlijk ook
verdwijnen, coc werd opgevat als identisch met den naam van den ‘cuisinier’ en
een nieuwe vischsoort cues (d.i. fr. queux, gallorom. couquus, lat. coquus), in het
Fransch echter heelemaal onbekend, ontstond!
Dat H. hier de samenstelling hanecox heeft wijst er op hoe men in het Mnl. coc
‘eetbare hartschelp’ met coc ‘haan’ heeft geïdentificeerd; hetzelfde gebeurde in het
Ags., waar men sœ̂coccas als neptigalli vertaalt. De N.E.D. vermoedt voor ags.
cocc ‘Cardium edule’ afleiding van lat. *cocca, uit concha. In plaats van een niet
bekend *cocca, kan men m.i. beter coccum als uitgangspunt nemen; dit laatste
woord immers komt reeds voor in 725 als Latijnsche naam van een ander weekdier,
de wulk ‘Buccinum undatum’ (ags. wioloc, eng. whelk), terwijl conca - en niet *cocca
- op dezelfde plaats als Latijnsch woord voor ags. musclan. scel staat (zie Hessels,
An Eighth-Century Latin-Anglo-Saxon Glossary, C. 865). Het zou best kunnen dat
dit lat. coccum en eng. ndl. coc(k) ‘haan’ in ags. cocc, mnl. coc ‘Cardium edule’ zijn
samengevallen. Op een dergelijk samenvallen wijst behalve mnl. hanecoc - verg.
de
kokhaan dat in dezelfde bet. in de 18 eeuw opduikt - en ags. sœ̂coccas, ook nog
in het modern Nederlandsch het woord haan in de beteekenis ‘eetbare hartschelp’.

1)

Visch heeft natuurlijk nog niet de beperkte beteekenis van thans.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

286
Doch zoowel het Middelnederlandsch Woordenboek als het Woordenboek der
Nederlandsche Taal laten ons hier in den steek. Dat Nemnich in zijn
o

Polyglotten-Lexicon, Holländisches Wörterbuch der Naturgeschichte (a . 1798) een
ander soort schelpdier, dat trouwens niet gegeten wordt (zie P. Fischer, Manuel de
o
Conchyliologie 931; a . 1887), namelijk de anomia vitrea ‘haan en hen’ noemt, heeft
niet heel veel waarde, omdat het blijkbaar slechts een letterlijke vertaling is van nhd.
‘der Hahn und die Henne’. Iets anders is dat S.P. Huizinga, in zijn bewerking van
o
1)
Brehm's Tierleben (a . 1896-'99) , naast kokhaan en kokkel, ook haantje vermeldt
als benaming van de eetbare hartschelp. Het is natuurlijk ook mogelijk dat haantje
hier slechts een verkorting zou zijn van kokhaan; in elk geval, ieder die het schelpdier
ziet kan zich best voorstellen dat men het ‘haan’ kon noemen vanwege zijn getanden
schelprand of zijn knievormig gebogen voet, die wel de associatie met een hanekam
kunnen opwekken, en dit moest toch het hierboven genoemde samenvallen in de
hand werken.
Kan dít mnl. coc, ags. cocc ‘Cardium edule’ verklaren? Men zou haast denken
dat mnl. coc ‘eetbare hartschelp’ en het in het Middelnederlandsch - althans bij
Verdam - niet opgeteekende *coc ‘haan’ weinig levensmogelijkheid hadden door
de gevaarlijke concurrentie van den coc uit de keuken. Ook meng. cock ‘eetbare
hartschelp’ werd door cockle vervangen, maar de Engelsche cock ‘haan’ had
natuurlijk van den kok die cook heette niets te vreezen.
Het eenige voorbeeld van hanecoc dat in het Middelnederlandsch Woordenboek
wordt aangehaald is dat uit het Gesprächbüchlein; het is dus een voorbeeld van ±
o

o

a . 1420, of, indien het ook in de oudere handschriften van H. stond, van ± a . 1365.
Verdam verklaart hanecoc als ‘Alikruik. De naam is eene

1)

‘Naar den tweeden druk der volksuitgaaf voor Nederland bewerkt’, Dl. 3, blz. 996. Haantje is
blijkbaar niet de weergave van nhd. Hahn, dat wij in geen enkel van de beschikbare en door
ons onderzochte Duitsche uitgaven aantroffen.
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verbastering van fr. hannon; misschien zit het fr. coq in het woord’; deze verklaring
is dichter bij de waarheid dan die welke Verdam i.v. coc geeft, juist is ze echter niet.
De bron voor Verdam's interpretatie is hier dus blijkbaar niet Godefroy, maar wellicht
1)
een of ander vertaalwoordenboek van zijn tijd .
Men kan echter mnl. hanecoc reeds veel vroeger aantreffen in bronnen die,
alhoewel in het Latijn opgesteld, toch Dietsch mogen heeten omdat zij, geschreven
door klerken in een Dietsche stad, vol Dietsche woorden staan waarvoor men
blijkbaar geen Latijnsche equivalenten kende. Deze bronnen zijn de toltarieven van
Sint-Omaars, door Giry uitgegeven in zijn Histoire de la ville de Saint-Omer (Bibl.
Éc. Haut. Ét., 31 fasc.; Paris 1877).
de

Op blz. 474 volgg. publiceert hij een toltarief uit de 12 eeuw. Het tarief is in het
Latijn opgesteld en tusschen 1159 en 1167 te dateeren, doch slechts in een afschrift
de

uit de 13 eeuw bewaard. Van dit tarief is echter ook een Fransche vertaling van
1328 bewaard, welke op blz. 479 volgg. wordt medegedeeld. Op blz. 477, resp.
483, gaat het meer speciaal over de toltarieven van visch; wij laten hier een uittreksel
van den Latijnschen tekst met Fransche vertaling volgen:
66.

Navis recentium piscium, j Le neif de poison fresc, i
d.d.-

67.

Millenarius salsorum
allecium, j d.-

Le millier de harenc salé, i
d.-

68.

Emptor de quolibet
millenario, salso sive
recenti, j d.-

Chieus qui l'acate, soit
fresc soit salés, de
cascuns millier, i d.-

69.

Summarius cum nucibus, Li sommiers de nois, o.o.-

70.

Summarius cum
haneclochis, o.

De hanekokes (v.l.:
hanekockes), o.

71.

Millenarius macrelli salsi,
ij d., blz. 477.

Le millier de makerel salé,
ij d., blz. 483.

1)

De alikruik en de kokhaan (eetbare hartschelp) zijn beide weekdieren, de eerste echter behoort
tot de klasse der Buikpootigen of Slakken, de tweede tot de klasse der Plaatkieuwigen; ook
4

Van Dale, Handwdb. begaat dezelfde fout waar hij kokhaan verklaart als ‘alikruik’.
Kramers-Bonte (ed. 1883) heeft het echter wél bij het rechte eind, hij omschrijft han(n)on als
‘Volksnaam van verscheiden hartschelpen’.
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De copieerfout uit het Latijnsche afschrift komt in den Franschen tekst, die blijkbaar
de

op het handschrift uit de 12

eeuw teruggaat, niet voor. Deze Fransche vertaling
de

heeft ons dus een voorbeeld van mnl. hanecoc uit de tweede helft van de 12 eeuw
bewaard.
Hetzelfde hanecoc hebben wij wellicht in den volgenden eigennaam: Jehan
o

Hanecos, Rentes et esplois de le ville (a . 1279), in a.w. blz. 595. Wij kunnen dezen
naam m.i. gerust lezen als Hanecoc; het gedeelte van het handschrift waarin de
aanhaling voorkomt is namelijk zeer slecht geschreven en nauwelijks leesbaar
(partie... en écriture peu postérieure, mais très-négligée et à peine lisible, a.w. 595).
Wat nu de ‘Summarius cum nucibus. Li sommiers de nois’ betreft, begrijpt men
niet goed wat deze hier tusschen de visschen komen doen, zoodat men zou geneigd
zijn hier te denken aan de bij Littré i.v. (14) vermelde beteekenis: ‘noix de mer, le
pétoncle velu’; alleen geeft Littré geen citaten van deze beteekenis, zoodat wij in
dit geval geen chronologische noch topografische aanduidingen krijgen.
In elk geval zooveel is zeker, dat hanecoc hier weer de eetbare hartschelp - of
een gelijkaardig eetbaar schelpdier - aanduidt. Godefroy, die veel materiaal uit de
archieven van den Westhoek haalde, wist met het door hem i.v. aangehaalde
hanekoke natuurlijk geen weg, en maakte er, misleid door ‘Li sommiers de nois’,
een ‘sorte de fruit’ van.
Een vierde voorbeeld van mnl. hanecoc komt blijkbaar voor in de volgende
aanhaling: Dat gheen wijf visch en vercoope, by der boete van XXVII scellingen,
1)
ten ware harinck, spirinck, musselen, sardain, hiecken, gornaert, wilcken, halecops
o

(1.: halecocs, hanecocs) of dyergelijck, Rechtsbr. v. Zierikzee 264 (a . 1485).
Coc ‘eetbare hartschelp’ kunnen wij dus in het Nederlandsch van de
Westvlaamsche kust nagaan vanaf de tweede helft der twaalfde eeuw tot op onze
dagen.
Leiden
F. DE TOLLENAERE

1)

Het handschrift heeft duidelijk deze lezing.
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Lamptaarn
In het T.v. Ned. T. en L. XLIV, 1925, p. 50 heeft wijlen dr G.J. Boekenoogen de
aandacht gevestigd op eenige volksetymologische nevenvormen van het subst.
e

lantaarn, die meermalen in 16 -eeuwsche Amsterdamsche acten voorkomen: naast
lantaernmaker is er sprake van lichtaern- en luchtaernmaker: ‘wij hebben hier een
eigenaardig voorbeeld van volksetymologie, die lantaarn met het gelijkbeteekenende
lichter en luchter in verband bracht en daarnaar vervormde’.
Van lantaarn kan nog een andere op volksetymologie berustende vorm worden
1)
aangewezen: lamptaarn. Men kan dezen aantreffen in een kinderprent : ‘Het
gaz-lichtspel’ - een soort ganzenbord - ‘gedrukt bij P.A. de Jong, Oude Kerkhof bij
de Groote Kerk te Arnhem’. Deze prent, die de ontwikkeling der verlichting in beeld
brengt, heeft onder plaatje met nr. 4 het onderschrift ‘oude lamptaren steker’, onder
nr. 6 ‘ouderwetsche lamptaarn’; daarentegen in het onder de prent gedrukte
‘reglement van het gaz-lichtspel’: lantaarnopsteker, lantaarnpaal. Men krijgt den
indruk, dat de steller der toelichting en de teekenaar van het blok, waarvan de prent
is afgedrukt, niet dezelfde personen waren; mogelijk is ook, dat het onderhavige
exemplaar een reproductie is van een blok van een vroegeren uitgever, zooals zoo
vaak, doch met zelfstandig zetsel der gebruiksaanwijzing. P.A. de Jong, die niet bij
Van Heurck et Boekenoogen, l'Imagerie Populaire des Pays-Bas, Paris 1930, onder
de uitgevers der volksprenten genoemd wordt, heeft volgens den getypten catalogus
der ver-

1)

De prent circuleerde bij een kunstbeschouwing van Mej. M.H. Bottenheim op het Kon. Oudh.
Gen., 27 Mei 1935, over een verzameling ganzenborden en derg. spelen uit den Atlas van
afbeeldingen betreffende zeden en gewoonten (portef. XXVI A nr. 38).
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zameling van Ned. volksprenten, bijeengebracht door wijlen F.G. Waller, in het
Rijksprentenkabinet, zijn bedrijf uitgeoefend van 1843-1873.
Het ligt voor de hand, dat wie lantaarn lamptaarn (resp. lamptaren) spelde in het
eerste bestanddeel het woord lamp meende te herkennen (vgl. ook de plaatjes: met
nr. 8 oly straat lamp, 13 gaz winkel lamp, 15 oly winkel lamp, 21 oly muur lamp, 23
gaz muur lamp). Men mag zelfs verder gaan en vermoeden, dat met hen, die in de
de

16 eeuw lichtaern en luchtaern gebruikten, dit evenzeer het geval is geweest, en
dat zij daarin slechts parallellen zagen van een hun voor den geest zwevend
woordbeeld: lamptaarn.
Wat men deze vulgaire orthographie ten goede moet houden, is de betrekkelijke
juistheid der bedachte etymologie. Het reeds in het oudste Latijn aanwezige lanterna
- dat langs den weg van het Fransch al in het Middelnederlandsch in den vorm
1)
lanterne, met nevenvormen laterne latterne, is doorgedrongen - is een gelatiniseerd
2)
Grieksch woord, dat de Romeinen met het voorwerp zelf aan de Grieken hebben
3)
4)
ontleend: λαμπτήρ . Dit duidde toen, synoniem geworden van λυχνοῦχος , een
omhulsel van, een huisje voor een lichtbron aan, terwijl het oorspronkelijk een
benaming was van ieder voorwerp, dat op de een of andere wijze diende tot
verbreiding van licht (λάμπ-ειν), bijv. een vuurbekken (zoo bij Hom.). Lanterna, uit
5)
6)
*lampterna , gevormd met een suffix naar

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Mned. Wb. IV p. 123, Wb. der Ned. T. VIII, p. 1078 vg.
Saalfeld, Tesaurus Italo-Graecus, 1884 p. 609; Georges, Lex. der lat. Wortformen, 1890 p.
381.
Over met het suffix -τήρ gevormde substantiva, die een gebruiksvoorwerp aanduiden, vgl.
Brugmann-Thumb, Gr. Gramm., 4. Aufl., 1913 p. 226.
De testimonia voor beide woorden is het ben. te noemen stuk van S. Loeschcke p. 413 vgg.
Voor den overgang van -mpt- tot -nt- (temptare > tentare), vgl. Sommer, Hb. der lat. Lautund Formenl., 2. u. 3. Aufl., 1914, p. 254. Hypercorrecte vormen in het vulg. Lat., bv. volumptas
in plaats van voluntas, vgl. Rönsch, Itala und Vulgata, 1869 p. 459.
2

O. Keller, Lat. Volksetymologie, 1891 p. 98, Walde, Lat. Etym. Wb. 1910 p. 412, Ernout et
Meillet, Dict. étym. de la langue latine, 1932 p. 496.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

291
1)

analogie van lucerna , waarvan het een concurrentiewoord zou worden, werd door
de Romeinen volkomen als een inheemsch woord gevoeld. Vandaar dat zij, toen
zij naar een etymologie van het woord vorschten, het met het eveneens aan het
Grieksch ontleende en als uitheemsch beschouwde lampas (λαμπάς) niet in verband
brachten, terwijl onze menschen gemaklijk bij het als zuiver Nederlandsch gevoelde
lamp, ondanks de afstamming via het Fr. en den lateren Lat. vorm lampade van
hetzelfde lampas (λαμπάς), aansluiting konden vinden.
De Romeinen zelven, dit ten slotte, in hun volksetymologische peiling, vonden
van lanterna als ondergrond het verbum lātere, verborgen zijn; hetzij direkt, terwijl
zij tevens de schrijfwijze laterna aannamen en voortplantten, hetzij indirekt - wat
2)
waarschijnlijker klinkt - nadat de n door dissimilatie was verdwenen. Priscianus
de

(begin 6 eeuw), die de oudste bewijsplaats voor laterna oplevert (IV. 5; Gramm.
Lat. II p. 120, 20H.), zegt sprekend over de quantiteit der paenultima van de
substantiva op -na: ‘na’ vero denominativa sive verbalia.... omnimodo longam habent
paenultimam vel natura vel positione.... luceo lucērna... lateo latērna. De etymologie
berust op het feit, dat in eenige typen der lanternae de lichtbron achter een
doorschijnenden wand van hoorn of van een andere zelfstandigheid verborgen
3)
was , vgl. S. Loeschcke, Antike Laternen und Lichthäuschen, Bonner Jahrbücher,
118, 1910 p. 370-430; eerst later werd glas gebruikt, vgl. Isidorus Et. XX. 10. 7
Lindsay: lanterna (één hs. laterna, dat Lindsay wel bij vergissing niet in den text
geplaatst heeft) inde vocatur, quod lucem interius habeat clausam, fit enim ex vitro,
... ut venti flatus adire non possit etc.

1)

Een andere mogelijkheid, Etruscisch suffix -na achter het geheele woord, wordt bepleit bij
3

Walde-Hofmann I (1937) p. 760 vg.
2)
3)

3

Zoo Walde-Hofmann t.a.p.
Te vergelijken, maar niet gelijk te stellen is het Middeleeuwsch-Lat. absconsa, dat Du Cange
verklaart: caeca laterna qua monachi ut plurimum utuntur in obeundis dormitoriis.
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Hoe weinig de Romeinen aan een verbinding met lamp-as gedacht hebben, blijkt
1)
bovendien uit de hypercorrecte schrijfwijze in één hs. der Itala, Joh. 18, 3: igitur
Judas.... venit ibi cum lancternis et lampadibus, een recompositie ingegeven door
de vulgaire uitspraak van woorden als sanctus > santus, nog wel naast het woord
lampas zelf. Dit lancterna zal wel evenmin een op zich zelf staand verschijnsel zijn
geweest als de vorm lamptaarn (resp. lamptaren) van de kinderprent.
Amsterdam
M. BOAS

1)

Nl. cod. Vercellensis (saec. IV-V). Naar de plaats verwijst Georges t.a.p., de text bij Blanchinus
(Bianchini), Evangeliarium quadruplex, Romae 1749, vol. II p. CLXXVIII en bij A. Gasquet,
Codex Vercellensis.... denuo cum ms. coll., Romae 1914.
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Boekbeoordeeling
Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche
e
geschiedenis in de eerste helft der 17 eeuw, door Dr. J.D.M. Cornelissen,
hoogleeraar te Nijmegen. Nijmegen, 1938. Utrecht, Dekker en Van de
Vegt N.V., Prijs ƒ 1,75.
Dat deze historische bijdrage besproken wordt in een taalen letterkundig tijdschrift,
is hierdoor gerechtvaardigd, dat Hoofts historisch werk wordt gerekend tot de
belletrie. Ook is de historieschrijver Hooft zeer nauw verwant aan den dichter Hooft.
Hij schreef zijn historiën ‘tot onderwijs van vorsten en volken’, als een soort allegorie,
gelijk hij zijn drama's schreef. Zo is Geeraerdt van Velsen een vorstenspiegel
genoemd.
Ook verdient de studie van Dr. Cornelissen de aandacht der literatoren, omdat
zij den humanist Hooft hieruit beter leren verstaan, als zij de wisselende
de

belangstelling der 16 -eeuwse humanisten voor Tacitus' geschriften in 't licht gesteld
zien. Terwijl de meer aesthetisch gerichte Italianen Livius hoger schatten dan Tacitus
met zijn duistere stijl, genoot diens Germania bijv. om de inhoud bij de Duitse
humanisten grote bewondering. Eerst omstreeks 1580 werd bij monde van Muretus
Tacitus gewaardeerd om zijn stijl. Toen Hooft als student te Leiden Tacitus
bestudeerde, stond deze hoog aangeschreven om inhoud en vorm. Uit diens werk
leerde hij de historische feiten zien in 't licht van algemene ideeën; in hem
bewonderde de humanist Hooft ‘den meester der zinspreuken van staate’, gelijk
Boccalini hem noemde in zijn Ragguagli di Parnaso, waarvan Hooft enkele vertaalde
onder de naam ‘Nieuwmaaren’. Dr. Cornelissen vestigt de aandacht op de betekenis
dier Ragguagli, of ‘Kundschappen’, gelijk ze ook wel genoemd werden bij ons, waar
ze een zekere roem genoten. Vondel vereerde ze met een lofdicht. Uit Boccalini
heeft Hooft het oordeel vernomen van Apollo over Hendrik IV van Frankrijk:
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deze was de ideale vorst, die uitblonk in grootmoedigheid jegens zijn vijanden; die
eendracht en godsdienstvrede in zijn rijk handhaafde. (Apollo is dus hier vooral de
God der harmonie, der wijsheid.) - Dr. Cornelissen toont dan ook aan, dat Hooft het
leven van dezen vorst niet enkel schreef ter ontspanning.
Ook leren wij uit deze studie, dat Hooft, die van zijn vader reeds had geleerd, dat
het landsbelang gaat boven het eigenbelang - of, om met Vondel te spreken in zijn
Roskam, de verheerlijking van den ouden Hooft:
Indien 't gemeen u roept, bezorg het als u eigen -,

door de lectuur van Tacitus is gesterkt in deze overtuiging, en tevens in zijn
belangstelling voor de literatuur over de ‘raison d'état’. Zijn bloemlezing van vertaalde
spreuken uit verschillende schrijvers getuigt van die belangstelling.
De literatoren, die zich zetten tot de studie van Hooft, mogen niet verzuimen,
naast de opstellen van Koopmans en prof. Muller, het werk van prof. Cornelissen
te bestuderen.
A. ZIJDERVELD

Die Löwendaler. Land-Spiel von Joost van den Vondel. Deutsch von
Erna Sander-Rindtorff. 1938. Ludwig Röhrscheidt Verlag. Bonn.
Ons, Nederlanders, past een woord van dank aan de vertaalster voor haar nauwgezet
werk, en ook voor haar oplettendheid om dit voor een feestgave te bestemmen uit
het Nassause land: haar Nachwort ondertekende zij met: Wiesbaden, am Vondeltag,
17 November 1937.
In dit Nachwort geeft zij rekenschap van de moeilijkheden, die zich bij het vertalen
voordeden. Het Hollands en Vlaams wemelen volgens haar van verkleinwoorden
die geen gelijkwaardige uitdrukking vinden in het Duits. Ook de taalplastiek is niet
gemakkelijk weer te geven. Bovendien had zij zich tot taak gesteld, in versbouw
Vondel zo dicht mogelijk te
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naderen. In dit opzicht deed zij, naar haar overtuiging, meer dan haar landgenoten,
die zich met de vertaling van Vondel hebben beziggehouden. Vondel, zegt zij, is in
e

zijn 350 geboortejaar voor de Duitsers nog steeds slechts ‘parodistisch’ toegankelijk.
Met Albert Verwey is zij het eens, dat men Vondel eerst dan volkomen kan genieten,
als men hem verstaat in de bezielde schoonheid van zijn alexandrijnen. Het was
haar dan ook een gewetenszaak, Vondels idylle in alexandrijnen weer te geven.
‘Die gewählte Nachbildung entsprang einer inneren Notwendigkeit’. Dat zij een zo
bevredigende overzetting heeft kunnen geven, dankt zij vooral aan de belangeloze
hulp van niemand minder dan den heer Michels.
Of deze Vondelkenner echter zijn naam zou zetten onder de literair-historische
beschouwing van Mevr. Sander-Rindtorff, betwijfel ik. Overal, evenals ook in de
Italiaanse vbb., ziet zij erfgoed uit de oudste tijden. Oeroud is de gedachte, dat de
vereniging van 't minnende paar de verzoening betekent van 't gehele volk en van
de natuur. In den Wildeman ziet zij de belichaming van een ontaarden Wodan. 's
Wilden pijl (vs 63) vertaalt zij dan ook door Götterpfeil. De spreukenwijsheid herinnert
haar aan Havamál; de weerwolf, de treurende linde, de voorspellende boom, de
zieneres zijn alle voor haar zoveel resten uit de heidense voortijd. In hoeverre in de
koren dergelijke elementen schuilen, moet, meent ze voorlopig(!) nog een vraag
blijven. Het komt mij voor, dat zij hier door een sterk Duits gekleurde bril ziet.
Natuurlijk is 't voor iemand, die zich gebonden voelt aan de versbouw, onmogelijk
om steeds alles weer te geven, wat Vondel zegt, hoewel toch de vertaling
bevredigend kan genoemd worden. Een enkel vb. Leeuwend. 7-11:
Hier rijst de Leeuwenbrugh, en ginder breit de linden,
Waer onder mij ter sluick mijn vryer wist te vinden,
Zijn bevende armen uit, en is alreede krom,
En gemelijck, als ick, van hoogen ouderdom.

luiden in de vertaling:
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Hier steigt die Brücke auf, da breiten noch die Linden,
Darunter ich mich oft von meinem Schatz liess finden,
Die Arme bebend aus und stehn gebeugt und krumm
Gleich mir von langer Last und hohem Altertum.

De vertaalster was door het rijm gebonden aan de vorm Linden; door dit meervoud
boette de voorstelling in aan intimiteit. Vondel kon zonder bezwaar met linden een
enkele boom bedoelen. Ter sluick is onvertaald gebleven. Ook gemelyck; daardoor
is de linde veel minder persoonlijk.
e

In vs 38: Ihr Löwendaler auf! folgt ihm zur rechter Zeit! klinkt de 2 helft als een
stoplap, vooral bij vergelijking met Vondels vers:
Ghy Leeuwendalers, op: gehoorzaemt 's hemels wil.

Maar uitstekend is de Wildeman getekend in het vers: Die blossen Füsse sind
verdreckt seit manchem Jahr (vs 93) als weergave van:
Hij wandelt barevoets en spoelt de voeten niet.

Groter vrijheid heeft de vertaalster zich veroorloofd - en moest zij zich wel toestaan
- bij het weergeven der lyrische delen. Men vergelijke de eerste strofe van het lied
van Adelaert:
O schoone zon, ghy rijst wel schoon
En heerlijck uit den oostertroon,
En treckt tot u al 's weerelts oogen;
Maer met een krachtiger vermogen
Verrijst mijn zon, die opgeweckt,
Zoovele harten tot zich treckt;
En waerdiger is aengebeden
Van al wat ademt hier beneden.

met de vertaling:
O Ostersonne, schöne Frau,
Wie herrlich steigst du auf im Blau,
Drängst uns, auf dich den Blick zu heften!
Doch mit noch lieblicheren Kräften
Lockt meiner Sonne wacher Strahl
Die Menschenherzen allzumal.
Aus ihrem, nicht aus deinem Bilde
Strahlt alles wider im Gefilde.
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Toch blijkt zij de verzen heel goed verstaan te hebben. Af en toe is haar vertaling
zo treffend, dat zij als een gelijkwaardig nieuw gedicht klinkt. Zo bijv. in de dialoog
tussen Hageroos en Adelaert:
A. Helaes! ick jaegh vergeefs, en vang alleen de schimmen.
H. Ghy raeskalt, als ghij plaght. De zon is reede aen 't klimmen.

is het tweede deel van het laatste vers niet meer een antwoord op Adelaerts klacht.
In de vertaling luiden de verzen:
A. Vergebens jage ich, erbeute, ach! nur Schemen.
H. Ei, Schwärmer, lasst vom Licht Euch Eure Schatten nehmen!

en is Hageroos' antwoord zelfs zinvoller dan dat van Vondel. Soms is zij ook gelukkig
in het weergeven van klankspelingen. Zo o.a. in vs 990-91:
Der Wildschwan braust voll Brunst dem weissen Weibchen nach,
Hals flicht sich hin durch Hals. Sie weiss von Wiederküssen

als vertaling van:
De beeckzwaen bruist vol viers het witte wijfke na,
En strengelt hals om hals; zij weet van wederkussen.

Maar genoeg om te doen zien, dat mevrouw Sander-Rindtorff zich werkelijk heeft
ingeleefd in Vondels landspel.
De opdracht aan Michiel Le Blon, de Inhoudt en de Voorredenaar heeft zij niet in
haar vertaling opgenomen. Een verklaring daarvoor geeft zij niet.
A.Z.

Uit het archief der Pellicanisten. Vier zestiende-eeuwsche esbatementen,
bewerkt door Dr N. van der Laan. Leidsche drukken en herdrukken,
uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden. Kleine reeks. - E.J. Brill, Leiden 1938.
Met het opzetten van deze nieuwe reeks drukken en herdrukken heeft de
Maatschappij een zeer nuttige taak op zich genomen en het vooruitzicht geopend
op publicaties, die in studeerende kringen noode worden gemist. Juist het veelbe-
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lovende van den opzet doet het mij echter betreuren, dat men niet met een
belangrijker werk is begonnen. De esbatementen die Dr van der Laan uit het archief
der Pellicanisten heeft opgediept, hebben een zeer geringe letterkundige waarde.
En de historische is ook niet bijzonder groot, na de tamelijk talrijke publicaties die
wij al bezitten van zestiende-eeuwsche rederijkerskluchten, waarvan dit viertal zich
niet opmerkelijk onderscheidt. Wat er herdrukt is, mag zeker voldoende heeten om
ons tot een oordeel over deze kluchten en hun plaats in het geheel der letterkundige
verschijnselen in staat te stellen. Ik kan dan ook in den inhoud van dit boekje niet
meer zien dan een grensgeval van wat nog voor druk in aanmerking komt, waarbij
de zekere mate van amusement, die de kluchten vermogen te geven, misschien
nog den grootsten creditpost vormt. Een amusement overigens, meer steunende
op de groote naïveteit dan op echten humor.
De tekst van Dr van der Laan maakt een betrouwbaren indruk, maar met zijn
aanteekeningen kan ik het niet altijd eens zijn. Enkele voorbeelden:
P r e e c k e r 56.

verstercken, vullen, l.: vol worden .

148.

sijn, zien. l.: mijnheer(e) zijn.

189.

longer gadt, keelgat. Eer grappig of
verknoeid voor ondergat?

191.

Collette male gentis, potjeslatijn als r.
207. Ik zie in deze en dergelijke plaatsen
eer hopelooze verknoeiïngen dan
parodieën.

216.

Vercken op, vercken neer enz., deze
regel moet eveneens een (geradbraakt)
Latijns citaat voorstellen. Dit ontgaat mij
geheel. Wij zouden nog zeggen: varken
hier, varken daar.

236.

Hier had wel een poging gedaan mogen
worden om de kennelijk bedorven tekst
te herstellen.

309.

luijsig, lui, vadsig. Neen, de gewone bet.

1)

1)

Er had wel mogen worden aangegeven, dat na dit woord een rust van eenige maanden
intreedt.
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318.

open, opening (nl. van het kot). Neen,
mijn open is: een uitweg voor mij.

368.

starckeles, sterksel, dikke bloempap. l.
stercus, drek.

T a y a e r t 20.

hutspodt, stuk vlees. l.: slachtafval.

175.

Lees doen voor doet en betrek den regel
op de tanden.

Het is mij niet duidelijk geworden, tot wat voor publiek de bewerker zich in zijn
noten richt. Eenerzijds verklaart hij vaak woorden, die ten hoogste voor den geheel
onbelezene moeite kunnen opleveren, ja zelfs zulke als bailliou, vleyshouder, pul aan den anderen kant onderstelt hij kennis van Latijn, laat na op de rondeelen te
wijzen en beijvert zich parallelplaatsen en taalkundige toelichtingen te geven, die
alleen voor studeerenden bestemd kunnen zijn. Waartoe dient het echter, van in
het Woordenboek behandelde woorden en uitdrukkingen een aantal parallelplaatsen
op te geven uit werken die zeker niet gemakkelijker toegankelijk zijn dan het
Woordenboek zelf? Of voor een in het Wdb. door acht plaatsen gestaafde beteekenis
van scherven, daarbuiten een bewijsplaats te gaan zoeken? Het maakt den indruk
alsof Dr van der Laan vreest, dat men hem niet op zijn woord zal gelooven. In elk
geval echter loopt hij open deuren in en doet de aanteekeningen een wat
onbescheiden plaats innemen.
Deze bezwaren betreffen intusschen slechts kleinigheden en doen weinig of niet
af van de bruikbaarheid van dit typografisch goed verzorgde werkje voor hen die
de

de 16 -eeuwsche kluchten willen leeren kennen of beter leeren kennen. En al sta
ik eenigszins sceptisch tegenover de behoefte er aan, daarom zal het mij niet minder
genoegen doen als het talrijke lezers vindt.
J.A.N. KNUTTEL

B. van den Berg, Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied: een
dialektgeografisch onderzoek met zes kaarten (Leids proefschrift). 116 bldzz. en
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2 bldzz. stellingen. - Gedrukt te Leiden bij M. Dubbeldeman, 1938.
De tegenstellingen, in de titel bedoeld, zijn: 1. die tussen vaak en dikwijls (dik, duk
e.d.); 2. die tussen de verschillende ‘ladder’-benamingen: ledder, leer en ladder.
Ledder en vaak zijn beide oostelijke vormen. Het gebied waar vaak het enige
volkswoord voor ‘dikwijls’ is, is op het ogenblik iets groter dan dat wat de vorm ledder
heeft. Op grond van gegevens uit oudere gelocaliseerde teksten maakt Dr. v.d. B.
echter aannemelijk dat het raak- en het ledder-gebied elkaar vroeger vrijwel gedekt
hebben.
Ladder blijkt tot de volkstaal te behoren alleen in een vrij smalle strook in het
uiterste westen. Wel meent v.d. B., weer op grond van oudere teksten, te kunnen
vaststellen dat deze strook vroeger breder was, m.a.w. dat het middenstuk met leer
zich wat westwaarts heeft uitgebreid ten koste van ladder. Deze laatste vorm is
vroeger altijd als frisisme, later eventueel ruimer als ‘ingwaeonisme’ beschouwd
wegens het vokalisme; zijn geografische verbreiding klopt dus voortreffelijk hiermee:
het blijkt een echte kustvorm te zijn. Dr. v.d. B. drijft de voorzichtigheid wel heel ver,
als hij op bldz. 110 slechts weifelend en aarzelend ladder een ingwaeonisme durft
noemen.
Komen zo in het oosten vaak-duk en ledder-leer als ‘oude tegenstellingen’
tegenover elkaar te staan, in het westen wil de auteur een andere oude tegenstelling
plaatsen naast die tussen leer en ladder. In het leer-middenstuk nl. zouden: 3.
‘metathesis’-vormen met or als dorde ‘derde’, korsmis ‘kerstmis’, vors ‘vers’, tornen
thuishoren, die in het westen, d.w.z. in de ladder-strook, slechts sporadisch en wel
als latere indringers zijn op te merken.
Op deze wijze construeert Dr. v.d. B. een geografisch, woord- en klankgeografisch,
beeld van het nederlandse taalgebied, waarin een middenstuk zich aftekent tegen
een westelijk en een oostelijk zijstuk. Dit resultaat, gemakkelijk af te lezen op de
zes duidelijke kaarten, is verkregen voor het heden uit
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enquêtes van het Aardrijkskundig Genootschap en de Dialectencommissie - voor
het verleden uit een omvangrijk onderzoek van oorkonden uit ver over de honderd
plaatsen. Wat dit laatste aan ʿladderʾ-, ʿdikwijlsʾ- en or-gegevens heeft opgeleverd,
vindt men opgesomd op bldz. 8-34, waar de or-vormen, zoals te wachten was, de
grootste plaats innemen.
Men kan niet anders dan grote eerbied hebben voor de zorg en de tijd die v.d. B.
heeft besteed aan deze historischgeografische navorsingen. Of de resultaten wel
even onomstotelijk zijn als het onderzoek tijdrovend was? Bij een vroegere
1)
gelegenheid heb ik al eens herinnerd aan de skepsis, waartoe Højberg Christensen
kwam na zijn zeer bijzonder diepgaand onderzoek van Lubeckse kanselarijtaal. Die
skepsis is voor mij niet geheel weggenomen door Van den Berg's eerste ‘stelling’:
‘de middeleeuwse plaatselijke rechtsbronnen en rekeningen leveren betrouwbaar
materiaal voor de mnl. woord-geografie’. Mag men b.v. uit de uiteraard schaarse
voorbeelden van ladder uit drie h o l l a n d s e steden (waar tegenwoordig leer de
vorm heet te zijn) concluderen dat de leer-ladder-grens vroeger wat oostelijker lag
dan nu? Ladder, dat bestemd was de vorm van de cultuurtaal te worden, kon licht
een schrijver in vroeger eeuwen al ‘netter’ voorkomen dan het te zijner stede
gebruikelijke leer. Als die ‘scriver’ niet zelf afkomstig was uit een enkele kilometers
westelijker gelegen hollandse ladder-stad, zal hij bij het intensieve onderling verkeer
tussen hollandse steden allicht meermalen ladder hebben horen zeggen, en zeker
het hebben gelezen. Er zullen wel meer stedelijke beambten geweest zijn als die
Haarlemse, op bldz. 46 vermeld, die het heeft over ‘twee goede leeren oft ladders’.
Het zou ondeugend zijn, den auteur voor de voeten te werpen, dat hijzelf op bldz.
88 ernstige twijfel uit aan de betrouwbaarheid van geschreven or-vormen in oostelijke
e

steden. Of dat hij bldz. 38 vlgg. lastige 15 eeuwse dicke's uit vake-

1)

Nl. een bespreking van Heeroma's Holl. Dialektstudies in het Museum, 43e jrg. 1936), 262.
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plaatsen als Kampen en Zwolle onschadelijk maakt door aan te nemen dat zich in
die plaatsen dicke-sprekers hebben gevestigd. Die veronderstelling is aannemelijk,
maar om meer dan één reden is een ladder in een hollandse leer-stad nog
gemakkelijker verklaarbaar. De uiterlijke overeenkomst tussen ladder en leer (in
tegenstelling met dicke en vake, die zich als geheel verschillende woorden
voordeden) kan ook meegewerkt hebben hetzij tot verwisseling wegens
gelijkwaardigheid, hetzij tot depreciatie van leer als ‘platte’ vorm naast ladder.
Wij behoeven echter over de betrouwbaarheid van hollandse oorkonden in dezen
ons niet te veel zorg te maken, daar de betrekkelijk geringe verschuiving van de
leer-ladder-greṅs, die de auteur aanneemt, voor zijn betoog niet van zeer ingrijpende
betekenis is. Meer aandacht verdient zijn klankgeografische parallel: de or-vormen
die voor zijn ‘middenstuk’ een stevige steun moeten vormen. In de eerste plaats
moeten wij opmerken dat het parallelisme met het leer-middenstuk maar gedeeltelijk
is: leer-vormen vullen bijna geheel het zuidnederlandse gebied maar dorde, korsmis
c.s. komen daar alleen in Limburg voor; het grootste deel van Zuid-Nederland heeft
er-vormen, en geeft ook in oudere teksten geen or te zien. De klankgeografische
parallel beperkt zich dus in hoofdzaak tot n o o r d nederlands terrein.
Maar ook in Noord-Nederland is de parallel niet biezonder treffend. Aan de
oostkant moeten wij wel een zeer sterke inkrimping van het or-gebied aannemen,
om enigszins de vroegere overeenstemming met de grenzen tussen ledder en leer,
vaak en duk te handhaven. Dat zou nog gaan: invloed van Deventer wordt hiervoor
in hoofdzaak aansprakelijk gesteld, al bereiden vroege or-vormen in de IJselsteden
soortgelijke moeilijkheid als de dicke's die aldaar geschreven worden: een
moeilijkheid die Dr. v.d. B. hier anders uit de weg ruimt als in het geval dicke. Hij
heeft nl. voor verscheiden noordnederlandse steden, gelegen in Overijsel,
Gelderland, Noord-Brabant, Holland en Zeeland, de moeite genomen de
or-voorbeelden vóór 1500 percentsgewijze te tellen tegenover de
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er- of ar-vormen. Blijken de or-vormen gering in aantal, dan maakt hij daaruit de
gevolgtrekking dat de betrokken plaatsen niet of nog niet sedert eeuwen gevestigde
or-plaatsen waren. Er zit achter deze eenvoudige statistiek zo'n massa werk, dat
het haast onvriendelijk is, de waarde ervan te betwijfelen. Men mag zich echter
afvragen, of het wel juist is, ar- èn er-vormen gezamenlijk te plaatsen tegenover de
or-vormen. V.d. B. zegt wel terloops op bldz. 96, dat hij ar en er beide beschouwt
‘als de weergave van één en dezelfde palatale klankgroep’, maar de zaak kon wel
eens minder eenvoudig zijn. De er-vorm toch is die van de veldwinnende,
zuidnederlands getinte schrijftaal, de ar-vorm kàn daarentegen, zeker in het oosten,
misschien ook in het westen, de minder fijne inheemse vorm verbeelden. Zo zouden
teksten met veel er's en weinig ar's onbetrouwbaar kunnen zijn wegens een streven
naar ‘nette’ vormen, en zulke teksten hebben allicht ook de or onderdrukt. Bij de
schrijfwijzen van vokalen vóór r-verbindingen doen zich meer complicaties voor dan
bij een lexicologische kwestie als de keus tussen dicke en vake. Ik wijs hier nog op
mogelijke invloed van de uitgevers der oorkonden, die niet licht een dicke in een
vake zullen hebben veranderd, maar wel weinig aandacht geschonken hebben aan
een klanknuance van een klinker, zodat zij, veelal onopzettelijk, een zekere
normalisering kunnen hebben toegepast.
Er is dus bezwaar tegen des auteurs tegenstelling er/ar enerzijds, or anderzijds.
Acht men dit bezwaar gering, dan blijft een ander gevaar voor fouten bestaan bij
zijn statistische methode. Namelijk dit, dat or in steden waar het liefst niet moest
voorkomen, zich niet zo gemakkelijk laat ‘wegredeneren’ als dicke, ducke in een
vake-stad: or werd niet door een wordende ‘cultuurtaal’ bevorderd, vond generlei
steun in zuidnederlandse traditie. Waar dus or geschreven werd, ook al was het
zelden, daar zal het zeker ook gesproken zijn, en wel eerder als relict dan als
indringer.
Deze overweging maakt in het oosten het gewenste beeld
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van een vroegere overeenstemming tussen leer en or minder sprekend. Nog meer
1)
hapert echter aan die overeenstemming in het westen. De steden Amsterdam ,
Utrecht en Breda, alle drie gelegen binnen het oude or-gebied, vereisen afzonderlijke
beschouwingen om het daar zeer geringe or-percentage te verklaren. Die
beschouwingen zijn scherpzinnig, en niet onaannemelijk, maar de lastige
uitzonderingspositie van deze drie steden schaadt toch aan de overtuigingskracht
van het geheel.
Ook met de grenzen van het or-gebied aan de westkant gaat het niet vlot. De
westgrens verschilt nl. vrij sterk van die van leer. Èn de kaart van de huidige
or-vormen, èn die van de toestand vóór 1550 vertoont or tot aan de zee toe, dus
ook in de ladder-streek. In sommige uiterst westelijk gelegen plaatsen als Middelburg,
Zieriksee en Brielle zijn de or-percentages zelfs achtereenvolgens 76, 85 en 88.
Zulke cijfers pleiten niet voor de onderstelling van Dr. Van den Berg, dat globaal de
beide Hollanden en Zeeland niet bij het oude or-gebied behoren. En de lezer zal er
gemakkelijk toe komen, aan de voor die onderstelling gunstiger cijfers in andere
hollandse steden minder waarde te hechten dan de auteur doet. Deze voelt blijkbaar
zelf dat zijn geografische gegevens niet toereikend zijn, en brengt nog een ander
argument ter tafel tot steun van zijn theorie omtrent de oude grenzen van or. Dit
argument ontleent hij aan z.g. ‘hyperdialectische’ vormen. De redenering is deze:
als dorde, korsmis enz. ergens indrongen, zodat derde, kerstmis van vorm
veranderden, kon licht een ander er-woord door overdrijving van de nieuwe klank,
ook or krijgen. Treft men dus zulke ‘overdreven’ vormen aan, dan bewijst dit volgens
v.d. B., dat de or in dat gebied niet ‘autochthoon’ is, maar later ingedrongen. Zulke
‘hyperdialectische’ vormen in het westen kunnen dus strekken ten bewijs dat dit
westelijk gebied, ongeveer samenvallend

1)

In de statistische gegevens betreffende Amsterdam (bldz. 89) is een drukfout geslopen: de
berekende 13% kloppen niet met de aantallen or (10) tegen er/ar (178). Moet wellicht 78 in
plaats van 178 gelezen worden?
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met het oude ladder-gebied, vanouds de or-vormen niet heeft gekend, maar ze
eerst door latere uitbreiding heeft gekregen.
Deze veronderstelde westwaartse uitbreiding van or over een strook waarin grote
h o l l a n d s e steden lagen is a priori niet zeer waarschijnlijk: gelijk boven al
opgemerkt, zullen de or-woorden, zonder cultuurtaal-toekomst en zonder steun in
zuidnederlandse traditie, allicht weinig expansieve kracht hebben gehad. Voor
Holland geldt dit in nog sterkere mate dan b.v. voor de IJselsteden. Misschien zal
de auteur hiertegen aanvoeren dat hij zich de verschuiving denkt in een tijd toen
van wordende cultuurtaal en zuidnederlandse invloed nog weinig sprake was. Wij
zullen dit eventuele argument laten rusten en liever de z.g. hyperdialectische vormen
wat nader beschouwen.
Het is nl. merkwaardig, dat als voorbeelden van deze ‘overdreven’ or, in heden
en verleden, steeds weer hetzelfde drietal opduikt, nl. kors ‘kers’, horses ‘hersenen’
en gorst ‘gerst’, waarvan de eerste twee stellig, de derde niet onwaarschijnlijk oude
ir hebben. Daarom kon het wel eens zijn dat deze bakens dwaallichten waren, d.w.z.
geen nieuwe indringers, maar juist oude relicten van een klankverloop ir > or vóór
dentaal. Zo beschouwd komen kors en horses in de Bommelerwaard, waarover Dr.
v.d. B. zich - van zijn standpunt terecht - verbaast als voorkomend in het oude
or-gebied (bldz. 92 noot 1), in een heel ander licht te staan. - Buiten deze drie heeft
v.d. B. nog twee andere ‘hyperdialectismen’ met or in het westen, nl. vormen als
gòarneat (West-Voorne), gorninck en gornaert (Zieriksee) voor ‘garnaal’, en
vorrendeels (Schiedam) voor verrendeels ‘een soort haringnet’. Nu heeft het woord
garnaal een zo gecompliceerde geschiedenis van vervormingen doorgemaakt, dat
men het kwalijk kan gebruiken om er een klankhistorische finesse mee te attraperen.
En wat vorrendeels voor verrendeels aangaat, wijs ik op vorrel, vörrel ‘verrel’ in het
N.-O. van ons taalgebied, tot ver buiten de or-invloedsfeer toe. Hoe die vorm daar
precies te beoordelen is, laat ik onbesproken: een hyperdialectische or < er tot in
het uiterste noordoosten past in ieder

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

306
geval slecht in de redenering die v.d. B. op zulke vormen bouwt.
Samenvattende moet ik dus bekennen dat v.d. B.'s gronden voor een oud
or-gebied, ongeveer samenvallend met het leer-gebied, mij vooral voor de westkant
zeer zwak voorkomen. Zijn klankgeografische parallel naast de woordgeografische
is voor het westen niet overtuigend aangetoond. Wel doen zijn beschouwingen over
de or in metathesis-vormen het verlangen opkomen dat Dr. Van den Berg nog eens
uitvoering moge geven aan zijn oorspronkelijk plan, om de geschiedenis van de
vokalen vóór r + consonant in het algemeen te behandelen. Een gemakkelijke en
eenvoudige taak is dat niet. Maar men mag hopen dat in het ogenschijnlijk
onberekenbaar grillige beeld van de vokalen vóór r + consonant wat orde komt,
wanneer wij alles eens in grote samenhang kunnen overzien.
Aan die oorspronkelijke opzet hebben wij waarschijnlijk in dit proefschrift nog te
danken de fonetische waardering van de z.g. ‘metathesis’ (bldz. 97 vlgg.). Terecht
acht de auteur de benaming ‘metathesis’ onjuist: het begin zal geweest zijn dat zich
tussen de consonant en de r een vokalische ‘vóórslag’ ontwikkelde, die dan later
aan kracht toenam met gelijktijdige verzwakking van de oude vokaal nà de r. In de
nadere uitwerking van dit proces verschil ik op ondergeschikte punten met Dr. v.d.
B., maar in hoofdzaak zal de gang van zaken wel geweest zijn zoals hij die beschrijft,
5

en zoals die b.v. ook al bij Behaghel Gesch. d. deu. Spr. , 391 beschreven is.
Enigszins anders behandelt Grammont Traité de phonétique 247 deze verschijnselen,
maar ook hij scheidt ze als ‘interversion’ streng van ‘métathèse’. Terloops wijs ik
hier nog op de vorm ohd. kirst ‘christ’, bij v.d. B. 106 vermeld tot steun voor zijn
opvatting. Zulk een vorm nl., waarin ri tot ir is geworden, maakt het begrijpelijk dat
woorden als kers en hersenen, die vanouds ir hebben, in later tijd eenzelfde
vokalisme krijgen als de oude ri-woorden, en waarschuwt tegen een te gemakkelijke
interpretatie van kors en horses als ‘hyperdialectismen’.
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Men kan aan een zo diepgaande en zoveel kwesties rakende studie als die van Dr.
Van den Berg geen recht doen zonder wat in détails af te dalen. Dit ter
verontschuldiging voor de vrij uitvoerige behandeling van sommige punten uit zijn
boek. Tot slot nog een opmerking over de algemene strekking ervan.
De algemene strekking van het werk is welbewust nietexpansionistisch, zelfs
anti-expansionistisch. De titel ‘o u d e tegenstellingen’ wijst al in die richting: Dr. v.d.
B. beschouwt de door hem geconstateerde of aangenomen grenzen als oud; hij
acht zelfs waarschijnlijk dat ze samenvallen met oude kerkelijke grenzen. Die
kerkelijke grenzen op hun beurt zijn veelal voortzettingen van oude gouwgrenzen.
En in die g o u w grenzen wil men wel oudere s t a m grenzen terugvinden. Zo acht
v.d. B. het niet onmogelijk dat zijn dialectgrenzen in laatste instantie zouden
samenvallen met vroegere ethnische grenzen. Wij horen hier geluiden uit de
prae-dialectgeografische tijd, toen men rustigweg een of andere eigenaardigheid
‘saksisch’ of ‘frankisch’ durfde noemen.
Een ‘reactionair’ geschrift dus. Het is waar, v.d. B. spreekt slechts een voorzichtig
vermoeden uit, en aan nadere aanduiding van die mogelijke ethnische tegenstellingen
waagt hij zich helemaal niet. Maar zijn reactie tegen al te vlotte expansietheorieën
komt wel heel duidelijk uit. Ook al had hij in Stelling 3 niet expressis verbis gemaand
tot voorzichtigheid ‘met het aannemen van veranderingen in het dialekt onder invloed
van een bepaald centrum (expansie)’, dan zouden wij toch die voorzichtigheid in
de tekst bij meer dan één gelegenheid hebben kunnen constateren. Bekijkt men
b.v. op kaart 47 het leer-middenstuk tussen westelijk ladder en oostelijk ledder, en
de aansluiting van dat middenstuk op Zuid-Nederland, dan is er niet veel expansieve
fantasie toe nodig om in dat beeld beweging te zien: de zuidelijke vorm die
noordwaarts opgedrongen is, en het ‘ingwaeoonse’ ladder, eventueel ook ledder,
heeft doen terugwijken. Niets van deze ‘bewegingsoorlog’ bij Van den Berg. Veeleer
een strak volharden in oude stellingen.
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Of niet de waarheid in het midden ligt tussen v.d. B.'s conservatisme en anderer
voortvarendheid? Wij zullen goed doen het oordeel op te schorten, vooral omdat
v.d. B.'s or-constructie niet zo overtuigend is als zijn woordgeografische kaarten,
waarmee een voorname steunpilaar voor zijn ‘middenstuk’ wankel wordt. Sprekender
zou dat middenstuk uitkomen wanneer het door meer isoglossen zich ging aftekenen.
Als Dr. v.d. B. in Hfdst. 8 vergelijkingen maakt met reeds gepubliceerde
dialectkaarten, is het resultaat nog vrij mager. De auteur voorspelt ons echter dat
het materiaal, reeds thans aanwezig in de werkplaats van de Leidse Taalatlas, bij
publicatie zijn grenzen zal komen verstevigen. Zijn eigen ‘eerste ontginning’ heeft
in ieder geval de belangstelling gewekt voor wat nog komen kan.
Daargelaten hoever wij op grond hiervan reeds mee willen gaan met Van den
Berg's historische conclusies of vermoedens, moeten wij hem erkentelijk zijn voor
zijn belangrijke boek, dat degelijk is van bewerking en helder van uiteenzetting.
D e n H a a g , October 1938.
C.B. VAN HAERINGEN

W. Gs. Hellinga, De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van
het Nederlands. Amsterdam 1938. - 264 bldzz. Prijs ƒ 4.90.
Van deze Amsterdamse dissertatie is veel goeds te zeggen. Het is in menig opzicht
een aantrekkelijk boek. Degelijk, maar niet vervelend of zwaar op de hand; uitvoerig,
maar niet wijdlopig; persoonlijk, maar niet gewaagd of avontuurlijk.
Het zijn voor een deel oude kwesties, die Dr. Hellinga behandelt, maar hij doet
dat op zijn eigen wijze. Dat eigene komt vooral uit op twee principiële punten:
1. Dr. H. erkent een bewust en opzettelijk streven naar eenheid van uitspraak.
2. Regulering van de spelling heeft volgens H. invloed op de regulering van de
uitspraak; het laatste kan zelfs het gevolg zijn van het eerste.
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Van de oude kwesties, die Dr. H. opnieuw in discussie stelt, is wel de voornaamste
die van de ‘brabantse expansie’ inzake de difthongering. De uitkomst is een
kategorische afwijzing van een invloed van gesproken Brabants op gesproken
Hollands.
Grotendeels nieuw is o.a. Hellinga's behandeling van de nederlandse voortzetting
van germ. ô, of wel, zoals de auteur zelf zijn le hoofdstuk betitelt: de
ontwikkelingsgeschiedenis van de algemeen beschaafde oe. Met deze klank heeft
hij zich, blijkens een congreslezing van 1936, al enige tijd beziggehouden. En wij
zullen wel niet ver mis zijn, wanneer wij veronderstellen, dat die studie geleidelijk
is uitgedijd tot het boek dat wij thans vóór ons hebben. De voortzetting van ô en de
grafische weergeving daarvan zal hem geleid hebben tot aangrenzende klanken
en grafisch dichtbijstaande tekens als ‘de representanten van owgerm. ŭ in open
lettergreep’, die hij in het 1e gedeelte van het 3e hoofdstuk behandelt, en de
voortzetting van germ. au, die zich in het 2e gedeelte van dat hoofdstuk daarbij
aansluit: ‘het samenvallen van de harde en de zachte oo’. Bij dit onderzoek zal hij
steeds meer tot de overtuiging gekomen zijn dat aan de totstandkoming van wat wij
nu beschaafd Nederlands noemen, het gesproken Brabants geen aandeel van enige
betekenis heeft gehad. Wie deze overtuiging heeft, kan niet nalaten zijn standpunt
te bepalen tegenover Kloeke's expansie-theorie; dat doet H. in Hoofdstuk 2 over
‘het klassieke voorbeeld der expansie-theorie: de diphthongering in Holland’. Als
Dr. Hellinga dan met de expansie-theorie zijn afrekening heeft opgemaakt,
demonstreert hij in het laatste, 4e, hoofdstuk ‘tendenties en krachten in de opbouw
van de algemeen beschaafde uitspraak’ aan het ontstaan van de heldere aa, een
proces dat valt in een tijd waarin brabantse invloed zo goed als uitgesloten is.
o

o

De drie hoofddelen van H.'s boek - 1 de oe-, oo- en eu- klanken; 2 de
o

difthongering; 3 de aa - hangen slechts inzover samen als ze alle drie éen kant
laten zien van de
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‘taalbouw’. Daarom kan men ze gevoeglijk afzonderlijk bespreken, en het is dan
billijk het uitvoerigst te zijn over het oe-hoofdstuk, dat, gelijk gezegd, het meeste
nieuws brengt.
Dr. H. heeft de schrijfwijze van de oe - zo zal ik, evenals hij, de tegenwoordige
klank èn zijn vroegere varianten aanduiden - vóor velair en labiaal in de 15e, 16e
en 17e eeuw zorgvuldig nagegaan, vooral in Holland. Uit zijn uitvoerige gegevens
blijkt, dat tot 1500 de ou-spelling in het noordwesten van het taalgebied nog zeldzaam
is; oo komt tot dan toe vrij veel voor, maar in de loop van de 16e eeuw wordt ou,
vooral in ambtelijke taal, vrijwel vast. Tegelijkertijd echter komt oe op, in alle posities,
onafhankelijk dus van de volgende medeklinker: dit gaat van Brabant uit. In de 17e
eeuw zien wij de ou-spelling beperkt tot Zeeland en Vlaanderen.
Op grond van talrijke getuigenissen van grammatici en een foneticus als Montanus,
meent H. dat deze ou een niet-difthongische variant van de oe-klank voorstelde,
die opener was dan de ‘gewone’ oe en neiging had tot verkorten. In hoeverre deze
karakteristiek juist is, valt moeilijk vast te stellen. Zulke fonetische détails uit oude
grammatica's af te lezen, is wat hachelijk. Daarom schijnt het geoorloofd ter illustratie
te wijzen op dialecten, die ten aanzien van de verkorting nog wat achter zijn bij de
algemene taal. Het komt mij waarschijnlijk voor, dat die neiging tot verkorting wel
alle oe-klanken, ook die vóor dentaal, eigen geweest zal zijn, en dat de
tegenwoordige toestand - algemeen kort behalve vóór r - bereikt is in étappes zoals
we die nog kunnen waarnemen in oostelijke dialecten, waar de verkorting van de
hoge vokalen, de oe-, ie- en uu- klanken, afhankelijk is van de geaardheid van de
volgende consonant, b.v. gebonden is aan stemloze occlusief (ook dentale occlusief)
of aan stemloze consonant in het algemeen.
Wanneer nu Katwijk, Huizen, Oudbeierland nog heden een tweeklank ou hebben,
dan is Hellinga geneigd daarin niet een jongere ontwikkeling van de juist beschreven
oe-variant
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te zien, maar de voortzetting van een vrij oude difthong. Deze laatste zal dus ook
e

in de 17 eeuw al bestaan hebben, maar de spraakkunstenaars maken er geen
gewag van. Dit stilzwijgen verklaart H. zó, dat de ou-tweeklank voor de
grammaticitaalregelaars reeds te zeer ‘dialectisch’ was om naast de algemeen
voorkomende oe-variant nog een kans te hebben.
Wat stelde dan de middeleeuws-vlaamsche schrijfwijze ou voor? Aarzelend en
delibererend antwoordt H.: een tweeklank (bldz. 86). Even verder, als hij het over
de ue-spelling heeft - hierbij heeft hij v. Loey's Bijdrage tot de kennis van het
Zuidwestbrabantsch niet meer kunnen verwerken; slechts in noten maakt hij er
melding van -, is de aarzeling vrijwel weg. En in zijn samenvatting van het verloop
in het noordwesten (96/7) neemt hij ook als ‘waarschijnlijk’ aan, dat aanvankelijk
zich vóor labialen en gutturalen een ou-tweeklank ontwikkelde.
Het verdient opmerking, dat Dr. H. uitgaat van de stelling dat germ. ô in het
westelijke Oudnederlands niet eerst is gedifthongeerd, maar lang onveranderd is
gebleven. Argumenten voor deze afwijkende zienswijze, die hij in zijn
bovengenoemde congresvoordracht heeft uiteengezet, geeft hij in dit boek niet. Als
de oudgentse bronnen uo spellen, dan heet dat ‘een tijdelijk spoor van Karolingische
cultuurexpansie naar het Westen’ zonder ‘phonetische achtergrond’ (66). ‘De oo-klank
treedt door de oo-spelling aan het licht, zodra er tussen Vlaanderen (en andere
streken) en het Triers-Keulse cultuurcentrum geen contact meer is’.
Nu Dr. H. zich tot deze korte en licht wat geschematiseerde schets van het
vóór-middelnederlandse verloop beperkt, heeft het weinig zin met hem in dispuut
te treden over deze grotendeels praehistorische klankontwikkeling, of hem af te
vragen hoe hij denkt over de volgens de gangbare voorstelling parallel verlopende
2

geschiedenis van de ê (ê ), de palatale tegenhanger van germ. ô. Te minder reden
is er tot zulk een dispuut, daar iemand die H.'s praemisse verwerpt, niet noodzakelijk
afwijzend behoeft te staan tegen zijn voorstelling van de latere
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ontwikkeling. Intussen zal het op de beschouwing aangaande die latere ontwikkeling
allicht van invloed zijn, of men de vroegst mnl. spellingen oe en ou beschouwt als
aanduidingen van een difthong die op weg is naar monofthongering, dan wel als
pogingen om nuances van een tot voor kort monofthongische klank weer te geven.
Eén ding heeft H.'s conscientieus onderzoek boven twijfel gesteld: de oe-spelling
in alle posities is onder brabantse invloed opgekomen. Of nu H. ook gelijk heeft in
zijn mening dat met en door die ‘eenheidsspelling’ ook de ‘eenheidsklank’ het
gewonnen heeft, is een tweede kwestie. Deze invloed van het spellingbeeld op de
uitspraak is meer een stelling waarvan de auteur uitgaat dan een die hij tracht te
bewijzen. Waar het samengaan van spelling en uitspraak, of beter nog: het vóorgaan
van de spelling en het volgen door de uitspraak, aan de orde komt, daar poneert
H. meer dan hij betoogt. Iemand die over een even suggestieve stijl beschikte als
Dr. Hellinga, zou het met tenminste even grote waarschijnlijkheid anders kunnen
voorstellen: de toenemende eenheid van beschaving, eerst in Brabant, later in
Holland, bevorderde eenheid in uitspraak en nivellering van overbodige
verscheidenheid, en steunde of wettigde zo het streven naar uitwissing, in de
schrijfwijze, van nuances die weinig of geen zin meer hadden. Noch het een, noch
het ander is strikt te bewijzen of te weerleggen. Ieder lezer kan, al naar hij zelf is
‘ingesteld’, voor H.'s stelling ‘wel wat voelen’, of het er mee eens zijn, of wel die
stelling verwerpen. Steller dezes ‘voelt er wat voor’, zelfs vrij veel, maar dat gevoelen
berust minder op het klemmende in H.'s argumentatie dan wel op de algemene
overweging, dat het aandeel van de ‘schrijftaal’ aan ontstaan en ontwikkeling van
de beschaafde omgangstaal meer aandacht verdient dan sommige onderzoekers
van de laatste tijd er aan hebben geschonken.
Over 't algemeen werkt Dr. H., onder voorbehoud van zijn nu eenmaal gegeven
‘kijk’ en daaruit voortvloeiende inter-
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pretatie, zo nauwkeurig dat de lezer, ook een lezer die dezelfde ‘kijk’ op de kwesties
niet heeft, hem zelden op een bepaalde fout betrappen zal. Zulk een fout zie ik op
bldz. 48, waar deelwoorden als geropen ‘geroepen’ en gevrogen ‘gevraagd’, die
thans nog voorkomen, figureren als relicten van oudere oo, die nog niet door oe is
verdrongen. Het zijn deelwoorden van sterke of sterk gemaakte werkwoorden die
formeel zeer geïsoleerd waren en daardoor grote kans liepen op analogische
vervorming, die trouwens in het algemeen op de ablautende werkwoorden veel vat
heeft. Wij moeten stellig geropen en gevrogen (Dr. H. had er nog geslogen ‘geslagen’
aan toe kunnen voegen, dat wellicht op zijn beurt het onmiddellijke voorbeeld voor
gevrogen is geweest, omdat de praeterita sloeg en vroeg overeenkwamen) opvatten
als vrij jonge analogieformaties naar de rijk vertegenwoordigde participia met oo als
gegoten, genomen. De door H. geciteerde mededeling van Karsten omtrent een
p r a e s e n s vorm roopen te Rotterdam durf ik ernstig in twijfel trekken. Ikzelf heb
nòch te Rotterdam, nòch in de omgeving ooit de oo-klank buiten praeteritum en
1)
participium gehoord .
Een zekere praedispositie kenmerkt ook het hoofdstuk over de difthongering, het
expansiehoofdstuk. Hellinga verwerkt hier, zoals hij zelf - wel héél bescheiden
trouwens - zegt, ‘niet veel nieuwe gegevens....; het is een kwestie van interpretatie;
de tegenstellingen zijn vooral van principiële aard’. Anders uitgedrukt, op dezelfde
meer huiselijke manier die ik mij zoëven veroorloofde: ‘men moet er voor voelen of
niet’, en al naar dat ‘gevoel’, die praedispositie, waardeert men feiten en argumenten.
e

Tekenend voor deze houding is aan het begin der 2 afdeling van het hoofdstuk de
volgende uiting,

1)

Een lezer die geen reden ziet om Karsten's gezag in rotterdamse taaleigenaardigheden lager
aan te slaan dan het mijne, zal wellicht niet terstond met mij overtuigd zijn dat H. met deze
participia een fout heeft begaan. Niemand echter zal ontkennen dat H. een fout maakt, als
hij op bldz. 17 S c h r i j n e n 's Charakteristik des altchristlichen Latein aan V a n W i j k
toeschrijft. De vergissing is voor zijn betoog van geen belang en wordt daarom bij dezen
slechts in een noot gesignaleerd.
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e

innemend van openhartigheid: ‘Heel wat opmerkingen van XVII -eeuwse grammatici
hebben kunnen dienen als bewijsstukken voor de expansietheorie. Maar ook de
aanhangers van de autochthone ontwikkeling kunnen zonder vrees onze oude
spraakkunsten doorsnuffelen. Zo zij al niet evenveel wapenen vinden, dan nog
kunnen zij door een scherpzinnige interpretatie deze weinige wetten tot geduchte
aanvalsmiddelen’.
Nu mag men zich ten aanzien van de expansie-theorie op het standpunt stellen,
dat de bewijslast rust op de voorstanders, en men kan iemand niet van
vooringenomenheid beschuldigen, als hij argument voor argument van de
voorstanders hertoetst, en bij niet zéer deugdelijk bevinden het houdt met de z.i.
meer voor de hand liggende verklaring als autochthone ontwikkeling. Bij Hellinga
wordt deze hertoetsing soms tot een omkering. Zo haalt hij in de samenvattende
e

e

paragraaf over ‘de verhouding van Noord en Zuid in de 16 en 17 eeuw’ verscheiden
uitingen aan van hollands zelfgevoel en reactie tegen het Brabants, die voor een
onbevooroordeeld (ook: niet expansionistisch bevooroordeeld) lezer juist een bewijs
zijn van sterke brabantse invloed. Dergelijke reacties komen alleen als er... actie is
in een ongewenste richting. De levendige reactie tegen germanismen in onze tijd
is wel het beste bewijs voor werkzame invloed van het Duits. Of, om op Hellinga's
terrein te blijven: wat zou het gemakkelijk vallen protesten en afkeuringen te
verzamelen uit de laatste decenniën over de ‘hègse’ ae in klagen, dragen en de
daarmee samenhangende a in zeg, mes! Maar intussen is de gemiddelde
nederlandse aa sedert ± 1900 een aanzienlijk stuk gepalataliseerd en de gemiddelde
nederlandse korte e even voelbaar gedepalataliseerd. Een ander voorbeeld, dat
duidelijker spreekt omdat de overgang van het oude naar het (eerst verfoeide)
nieuwe minder geleidelijk gaat: hoe afkeurend en spottend is er gesproken over de
‘gebrouwde’ r, die hele generaties van schooljongens op gezag van den onderwijzer
als een ‘spraakgebrek’ hebben leren beschouwen. Krachtige tegenstand en
veroordeling overal,
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tot in de kringen van de professionele uitspraakregelaars, de spraakonderwijzers,
toe! En nu is het met die r al zó ver, dat men een Marius Valkhoff geen schromelijke
onjuistheid durft verwijten als hij in de beknopte fonetische aanduidingen voor
niet-nederlandse lezers van zijn Mots français d'origine néerlandaise (283) de zaak
wat vereenvoudigt door in éen regeltje te zeggen: ‘r est uvulaire’.
e

Ik blijf voorlopig geloven dat het in de 17 eeuw in Holland niet veel anders is
gegaan met sommige brabantse taaleigenaardigheden, die aanvankelijk bespot en
afgekeurd werden. Zou het wel op éen terrein van menselijke gemeenschapscultuur
anders gaan? Zien wij niet telkens en telkens weer hoe het zegevierende nieuwe
in kledij, haardracht, dans, spel, omgangsvormen, gebruiken enz. eerst met spot
wordt afgeweerd?
Men moet bovendien de tegenstelling Hollands-Brabants niet te scherp maken.
Uit H.'s bespreking zou men soms de onjuiste indruk krijgen, alsof twee ‘verschillende’
talen met elkaar in conflict kwamen. Dat is zeer overdreven: een ‘drama van vreemde
heersers’ (273) behoeft men zich werkelijk niet voor te stellen. Evenmin is het de
moeite waard na te gaan, inhoeverre sommigen zich tot ‘tweetaligheid’ (!) toe zouden
hebben ingespannen (274 vlgg.). Dat is forceren. Zoals de groningse schipper heden
ten dage zich de hele duitse Oostzeekust langs redt met zijn Gronings behalve hier
en daar een opgevangen termpje; zoals de nederduitse hannekemaaiers het vroeger
klaarspeelden zonder ‘Nederlands’ te gaan praten; zoals de hollandse Rijnschipper
naar het Ruhrgebied en hogerop vaart en de onontwikkelde hollandse parvenu naar
Zwitserland toert, zonder der gute Wein of zelfs maar der Wein correct hoogduits
e

te kunnen verbuigen - zo ging het zonder twijfel in de 16 eeuw ook bij
handelsverbindingen en andere aanrakingen tussen Noord en Zuid. En anderzijds:
juist omdat Hollands en Brabants geen ‘twee talen’, maar slechts nuanceringen van
éen en dezelfde taal waren, kon bij menging van Hollanders en Brabanders zo
gemakkelijk een als voornaam ge-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58

316
waardeerde eigenaardigheid van het ene dialect algemeen worden.
Wie zo de verhouding wat minder stram denkt, staat wel verbluft bij de zeer stellige
afwijzing van de brabantse invloed op p. 186: ‘Geen Utrechtse invloed, geen
Brabantse invloed. De Hollandse diphthongering is een autochthoon klankwettig
proces en vertoont alle kenmerken daarvan’. ‘La certitude est une horrible manie’,
citeert Dr. H. aan het eind van zijn boek: met zijn juist aangehaalde krasse
formulering, waarin hij het woord ‘klankwettig’ uitdagend cursiveert, maakt hij toch
even de indruk van een ‘zekerheidsmaniak’.
Iets van zekerheidsroes speuren wij nog even verder, in de mooie uiteenzetting
over het samenvallen van ij en ei, waarbij H. ook Ten Kate citeert en dan triomfantelijk
uitroept: ‘(bij Ten Kate) over Brabant geen woord en voor Brabant geen plaats.’
e

(201). Gelijk te verwachten was, zegt de nuchtere lezer, bij een 18 -eeuws geleerde,
die de scheiding tussen Noord en Zuid niet dan als een lang voldongen feit kende,
en bovendien het had over een proces dat zich voor zijn oren in het noorden voltrok!
En zie, weer even verder (221) citeert Dr. H. zelf met instemming de opmerking van
De Vooys, dat de zuidelijke Nederlanden geheel buiten Ten Kate's gezichtskring
liggen...... De auteur staat weer met beide voeten op de grond.
e

En daar blijft hij op staan, in de slotparagraaf van het 3 hoofdstuk ‘over de
e

e

verhouding tussen Noord en Zuid in de XVI en XVII eeuw’. Die uiteenzetting is
heel wat ruimer, rekent heel wat meer met de gecompliceerde werkelijkheid dan de
zeer exclusieve uitspraak van blz. 186 deed verwachten. Een overtuigd expansionist
behoeft de accenten maar even anders te leggen als Dr. H. doet, en hij kan volkomen
met hem meegaan. Misschien zal die expansionist niet de opmerking binnen kunnen
houden dat dezelfde auteur, die eenheid van spelling en eenheid van uitspraak
graag hand in hand wil zien gaan, hier waar het over de brabantse invloed gaat,
zo'n strenge scheiding maakt tussen spelling en uitspraak: de
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brabantse s p e l l i n g heeft wel ingewerkt, de brabantse u i t s p r a a k niet. Maar
overigens, zou Kloeke zelf, als de kruitdamp van Hellinga's offensief tegen zijn
1)
expansie-theorie wat is opgetrokken, nog veel bezwaar kunnen hebben tegen een
formulering als deze (271): ‘..... (wij) constateren, hoe het Noorden de leiding
overnam, hoe men er voortbouwde op de basis, die onder Zuidelijk overwicht voor
de Algemeen Beschaafde Schrijftaal gelegd was; maar nu voortbouwde in
onmiskenbaar Hollandse richting’? Evenzeer schijnt mij de volgende zin (273)
geschikt om pro's en contra's te verzoenen, al zullen de pro's in de entourage van
die zin hier en daar een vraagteken plaatsen: ‘De Zuidnederlandse cultuurdrager
heeft in zijn nieuwe vaderland niet een Algemeen Beschaafd gebracht, maar spoedig
2)
met hem samengewerkt aan de gemeenschappelijke taak om die (sic) te bouwen’ .
Dat voortbouwen in hollandse richting, met een zuidnederlandse onderlaag van
schrijftaal (‘en uitspraak’, zou ik willen toevoegen, maar dat doet H. niet) demonstreert
de auteur dan verder aan de strijd tussen oo en eu in de woorden met germ. ŭ in
open syllabe. Wederom een gedeelte van het werk dat lof verdient: ik vermeld b.v.
met waardering de zorgvuldigheid, waarmee H. de mogelijke invloed afweegt van
lastige homoniemen bij de beslissing tussen oo en eu. Maar als hij het geheel zonder
brabantse invloed afkan, dan kunnen wij niet nalaten op te merken dat de hele strijd
tussen oo en eu valt nà de ‘kritieke’ periode van ± 1550 tot ± 1625. Verder ben ik
wat huiverig voor H.'s verklaring van de wisseling tussen oo en eu uit
accentdoubletten (246). Die intonatie, zo plotseling te midden van het streng zakelijk
betoog, doet enigszins aan als een deus ex machina. Maar ik geef toe: de toestand
is verre van doorzichtig. ‘Aux grands maux les grands remèdes’, zal Dr. H. hebben
gedacht. In verband met die

1)
2)

[Noot bij correctie. Zie thans Kloeke over Hellinga: Gids 1938, IV, 152 vlgg.]
Cursivering in beide citaten van Dr H. zelf.
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radikale kuur van het moeilijke geval staat zijn wel apodictisch geuite, maar niet
gestaafde mening dat zowel oo als eu via difthongen ontstaan zijn (ald. noot 3).
Een laatste voorbeeld van ‘taalopbouw’ geeft ons de auteur in het slothoofdstuk,
waar de vraag wordt beantwoord, hoe de aa-klank in het Hollands de vroegere
ae-klank heeft teruggedrongen. Aan de hand van leerrijke en veelal ondubbelzinnige
citaten uit grammatici zien wij de aa, die eerst in Amsterdam vaste voet kreeg,
langzamerhand algemeen worden.
Voor de beoordeling van H.'s bij de oe uitgesproken mening aangaande de prioriteit
van spelling-eenheid is het niet zonder belang, dat na de overwinning van de
aa-uitspraak de ae-spelling - die als aanduiding van de meer palatale klank werd
opgevat - het nog lang heeft uitgehouden en welsprekende spraakkunstige
verdedigers heeft gevonden. Wij zien hier duidelijk de gesproken eenheid voorgaan,
en de grafische eenheid volgen.
Deze waarneming aan H.'s eigen omvangrijke materiaal maakt ons wat
terughoudend, als hij in andere gevallen van unificatie de schrijfwijze laat voorgaan.
Dit doet hij, als ik hem goed versta, op blz. 255, waar hij aanneemt dat het verschil
tussen ô en ō in gesloten lettergreep spoedig onhoorbaar werd, omdat de schrijfwijze
geen verschil maakte b.v. tussen de klinker van groot en die van loot. H.'s redenering
veronderstelt dus een stadium, waarin groot en loot dezelfde klinker zouden hebben
gehad, maar groote en loten niet. Dat komt mij onaannemelijk voor.
Wat alweer niet zeggen wil, dat ik de invloed van de schrijfwijze geheel wil
loochenen. Misschien is die invloed zelfs niet vreemd aan het geleidelijk samenvallen
van ó en ò in pop, op, ton en pot, kop, os. Maar het verschil tussen die twee klanken
is dan toch zo taai geweest, dat er na eeuwen van gelijke spelling tot nu toe
Nederlanders zijn voor wie het meer is dan een fonetische nuance: in bot tegenover
bod heeft het voor velen fonologische betekenis.
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‘Er zit wat in’, in H.'s stelling van de invloed van het geschreven en gedrukte
woordbeeld. Maar men moet die stelling niet dóórdrijven en het oog geopend houden
voor andere invloeden. Wie meent dat H. op dit punt van doordraverij niet vrij is
gebleven, zal echter toegeven dat zijn lichte eenzijdigheid toch nuttig is geweest.
Als éen kant van een zaak te lang in het donker heeft gestaan, dan is het wel eens
goed, de zaak te draaien en het volle licht op die ene kant te laten vallen. Mocht die
kant dan wat ‘overbelicht’ worden, dan kan men daar vrede mee hebben, als de
schijnwerper zijn werk zo goed doet als Dr. Hellinga.
Het is trouwens niet juist, van eenzijdigheid te spreken bij een auteur, die toont
een geopend oog te hebben voor de gecompliceerde veelheid van factoren, die aan
het werk zijn bij de groei van een zo delicaat organisme als een cultuurtaal. Op vele
bladzijden van het boek blijkt dat het geen frase is, wanneer Dr. H. op de allerlaatste
bladzijde erkent, ‘dat (hij dikwijls) - juist wanneer een analyse tot een vast-omlijnd
beeld scheen gevoerd te hebben - voor een spel van ongrijpbare factoren kwam te
staan, die (hij) “wegen” kon noch “meten”’.
En wanneer hij daarop laat volgen: ‘Wie zekerheid zoekt, zal in dit boek niet de
door hem gewenste conclusies gevonden hebben’, dan vergeeft men hem gaarne
wat overbelichting en een enkele bevlieging van ‘zekerheidsmanie’. Met een motto
aan Gide ontleend, had hij terstond aan het begin de zekerheidzoekers
gewaarschuwd: ‘Malheur aux livres qui concluent: ce sont ceux qui d'abord satisfont
le plus le public; mais au bout de vingt ans la conclusion écrase le livre’. Twintig
jaar is heel wat in het wetenschappelijk bedrijf: ik waag de voorspelling dat ‘au bout
de vingt ans’ het proefschrift van Dr. Hellinga nog lezenswaard zal zijn.
D e n H a a g , December 1938.
C.B. VAN HAERINGEN
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