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

i.s.m.

1

Een veertiende-eeuwsch fragment van een onbekende
bijbelvertaling
Onlangs is de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in het bezit gekomen
1)
van een stuk perkament, dat als schutblad van een boek gediend zal hebben . Men
heeft daartoe een diploma (twee aan elkaar vastzittende bladen in een katern)
opengevouwen, dit stuk een kwartslag gedraaid en het zoo als schutblad in een
boek ingenaaid. Toen de breedte van dit blad te groot bleek te zijn, heeft men er
een stuk afgeknipt, zorg dragende dat er een kimmetje overschoot voor het inbinden.
Dit oorspronkelijke diploma nu, was afgeschreven in twee kolommen en tengevolge
van de juist gemelde verminking is telkens het onderste gedeelte, ongeveer een
derde van het geheel, van iedere kolom weggevallen, zoodat er dus acht
tekstfragmentjes overgebleven zijn. Hiervan zijn weer de twee laatste regels goed
leesbaar, als de snede tenminste niet juist door een regel valt, maar de regel
daarvóór heeft in den band geplakt gezeten en vertoont bovendien gaten waar het
2)
touw doorliep, zoodat hier en daar de tekst niet meer te ontcijferen viel .
Stelt men zich nu een katern van een handschrift voor, dan is het duidelijk, dat
slechts in één geval de twee bladen van een diploma een aansluitenden tekst kunnen
opleveren, nl. als deze bladen juist de middelste van een katern geweest zijn. Dit
is nu hier niet het geval geweest, want, afgezien van de zoo juist geconstateerde
onderbrekingen, vinden wij op het eerste blad de mnl. vertaling van Matth. 26:66
tot 27:20 en op het tweede Marcus 15:14 tot 36.

1)

2)

De vorige bezitter van het fragment, de heer E. v o n S c h e r l i n g te Oegstgeest, kocht het
stuk perkament met een aantal andere te Brussel. In welk boek het gezeten heeft, is dus niet
meer na te gaan. Het hs. is thans in de verzameling der Maatschappij opgenomen als hs.
Lett. 1897.
Er valt nog op te merken, dat het tweede blad door hitte geleden heeft, waardoor de laatste
regels van 2b en 2c moeilijk leesbaar zijn geworden. (De kolommen duid ik aan met a, b, c
en d, dus 1a-1d en 2a-2d).
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Men ziet gemakkelijk in, dat er nog al wat mogelijkheden zijn, als men wil nagaan
hoever twee stukken tekst van zulk een fragment van elkaar verwijderd kunnen
liggen. Allereerst kan het katern uit 6, 8, 10 of 12 bladen hebben bestaan, om de
meest gangbare samenstellingen te noemen en dan kunnen die twee bladen het
eerste en laatste blad, of het tweede en voorlaatste, en zoo voort van het katern
geweest zijn. Tevens zien wij echter dat wij dien afstand niet te groot kunnen nemen,
omdat deze bepaald is door den omvang van het katern. Men zal er rekening mede
moeten houden, dat in verreweg de meeste gevallen katernen quaternen zijn (4 +
4) en dat halve sexternen (3 + 3), quinternen (5 + 5) en sexternen (6 + 6) meestal
voorkomen, als een quatern nèt te veel of nèt te weinig was, m.a.w. aan het einde
van een werk of een gedeelte daarvan. Na deze uiteenzetting zal men zonder moeite
met de conclusie kunnen instemmen, dat het onmogelijk is, dat wij hier een fragment
van een heel Nieuwe-Testament voor ons hebben, daar de afstand van Matth. 26
tot Marc. 15 te groot is voor een katern van normalen omvang.
Wij zullen de oplossing dus in een andere richting moeten zoeken: beide passages
zijn overeenkomstige gedeelten van het lijdensverhaal van Christus. In plaats van
de gebeurtenissen van de passie naar de overleveringen der vier evangeliën te
combineeren, zooals in het beroemde Luiksche Leven van Jesus naar de bewerking
van T a t i a n u s is geschied, zouden wij hier dus te maken hebben met een vertaling,
waarin men de lijdensgeschiedenis in de lezing van tenminste twee der vier
evangelisten eenvoudig na elkaar gegeven heeft. Het bestaan van iets dergelijks
was mij niet bekend en ik heb mij dus gewend tot Dr. C.C. d e B r u i n , zoo bij uitstek
thuis in deze materie, en deze deelde mij mede dat men iets dergelijks aantreft in
het befaamde ‘Handschrift van 1348’ dat bewaard wordt in de Univ. Bibl. te
1)
Amsterdam, het Westvlaamsche handschrift met de evangeliën en epistelen . Dit
is een lectionarium, een verzameling van pericopen uit den Bijbel, aangepast voor
de feestdagen van het

1)

Zie C.C. d e B r u i n , Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament, hoofdst.
IV en V passim.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

3
Kerkelijk Jaar. De merkwaardigheid van dit hs. is echter, dat de ‘lecties’ van de
paaschweek vier maal onderbroken worden door lange stukken van het passieverhaal
naar Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Hier nu is Mattheus 26 van Marcus 15
gescheiden door Jes. 50:5-10, Joh. 12:1-36 en Jer. 11:18-20. Gaan wij nu weer
‘tellen’, dan zien wij dat de afstand die ons interesseert in dat hs. ongeveer 7 bladen
beslaat, hetgeen heel aardig overeenkomt met den toestand dien wij in ons hs.
kunnen veronderstellen. Wij zouden er zijn, als ons diploma bijvoorbeeld het eerste
en laatste blad van een quatern of het derde en tiende van een sextern geweest
zou zijn, om de waarschijnlijkste gevallen te noemen. Onze gevolgtrekking moet
dus wel zijn, dat wij hier een dergelijk lectionarium als het Amsterdamsche handschrift
kunnen aannemen.
Laten wij, voordat wij meer zeggen over den tekst, de beschrijving van het uiterlijk
van ons fragment vervolgen.
Wij hebben hier dus twee bladen perkament, na de bovenvermelde verminking
nog metende c. 110 bij 141 à 142 mm breed, met potlood afgeschreven voor twee
kolommen van 43 à 45 mm breedte en gelijnd voor naar schatting 27 à 28 regels,
1)
als wij bedenken dat ongeveer een derde van den tekst is weggeknipt . Over de
dateering het volgende: merkwaardig is allereerst, dat de potloodliniëering over de
heele bladzijde is doorgetrokken, een eigenaardigheid die men volgens D e
2)
V r e e s e in de Nederlanden zelden aantreft en nooit meer in de vijftiende eeuw .
Ook het schrift verwijst ons trouwens naar het midden van de veertiende eeuw: een
afgeronde Gothische letter met bleekbruinen inkt geschreven, heel bepaald niet
mooi, maar overal stijlvol. De a's hebben nog twee lussen; nergens ontbreken de
vlagvormige aanzetsels der lange letters; dubbele 1 is regelmatig verbonden met
een fijn horizontaal streepje. Het schrift vertoont een sterk verbonden karakter: niet
alleen ligaturen van d en b met

1)

2)

Het kan ook zijn nut hebben met het oog op mogelijke latere vondsten een schatting mede
te deelen van de maten van het oorspronkelijke hs., nl. 17½ cm hoog bij 14 cm breed. De
zijmarges vertoonen nog de gaatjes van den passer van den lineator.
a.w. dl. 59 van dit tijdschrift, p. 249.
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volgende ronde letters (zelfs a!), doch ook van v en w, die den tekst wel eens moeilijk
leesbaar maken.
Tenslotte aarzel ik niet om de afkorting ih'c voor ihesus en xp̄c voor cristus, in
plaats van ih's en xp̄s een kenmerk van ouderdom van het schrift te noemen. Als
ik het wel heb, is dat nog een overblijfsel uit veel ouderen tijd. Van de afkortingen
noem ik nog .co. = coninc, soms gerubriceerd bovendien, en isrl' voor israel, die ik
met opzet heb laten staan, evenals vele malen de abbreviatuur voor -er, -aer, -or,
omdat ik er geen raad mee wist. Eenmaal (2c) vinden we voluit der up. Moeten wij
nu overal -er lezen, ook h' = her en niet haer (2b)? Hoofdletters zijn veelal rood
1)
doorstreept , verder komen geen rubrieken voor. Het eenige leesteeken is de punt,
die op middenhoogte staat.
Tenslotte een en ander over de vertaling en het dialect waarin zij geschreven is.
Het spreekt van zelf, dat wij bij zulk een nietig brokstukje als dit, uiterst voorzichtig
moeten zijn met het trekken van conclusies. Het dialect is Vlaamsch en draagt zelfs
alle kenmerken van het Westvlaamsch. Na wat wij boven reeds over de uiterlijke
verwantschap van onzen tekst met dien van ‘hs. van 1348’ hebben opgemerkt, is
de gelijkheid van dialect nog een reden te meer om deze lezingen met elkaar te
vergelijken, terwijl ook de hss. beide even oud zullen zijn. Het ligt dus voor de hand
dat wij de overeenkomende passages mèt den origineelen vulgaat-tekst parallel
afdrukken. Aan de welwillendheid van den heer D e B r u i n dank ik den tekst van
‘hs. v. 1348’, dat tengevolge van de tijdsomstandigheden moeilijk te consulteeren
was.
De vergelijking van de beide teksten bracht evenwel aan het licht, dat
niettegenstaande het weinige dat ons hier geboden wordt, toch wel het een en ander
op te merken valt, ja dat dit fragment wel eens een belangrijk moment in de
geschiedenis van de zg. ‘Westvlaamsche vertaling’ zou kunnen blijken. Naast eenige
overeenkomst, met name in Mattheus, treft ons toch de geheel op zichzelf staande
wijze van uitdrukking in het fragment en bij Marcus kan men zelfs nauwelijks van
verwantschap spreken! Het heeft geen zin om beide

1)

In de uitgave weergegeven door cursief-druk.
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lezingen zin voor zin met elkaar te vergelijken, te meer daar de heer D e B r u i n
mij mededeelde dat hij tegenwoordig den tekst van het ‘hs. van 1348’ niet eens
meer voor den meest oorspronkelijken houdt en dat hem door allerlei nieuwe
vondsten gebleken is, dat wij met de Westvlaamsche vertaling eigenlijk nog pas
1)
aan het begin van het onderzoek staan . In de afgedrukte teksten heb ik typische
overeenkomsten in beide redacties echter gespatieerd, bijv. de gemeenschappelijke
fout in de vertaling van insignis in Matth. 27:16 en de beide ontleeningen aan het
Leven van Jesus: Ne onderwint di niet van den gherechtighen man (Matth. 27:19)
en God houdi der jueden coninc (Marcus 15:18), beide door D e B r u i n
karakteristiek geacht voor den invloed van deze harmonie (a.w. blz. 201 en 60).
Voor ons fragment kan men er nog een derde voorbeeld aan toevoegen: naast
Marcus 15:24 kunnen wij de volgende passage uit het Leven van Jesus zetten: En
schore wi din roc nit mar worpe wi kavelen wis hi sal syn (ed. B e r g s m a , blz. 257).
Wij vragen tenslotte nog aandacht voor de aardige vertaling van praeses door
baeliou en voor Ende si riepen te gadre al haer geselscap, een weergave van
convocant totam cohortem (Marcus 15:16) die de bedoeling vrijwel benadert. Zelfs
het Leven van Jesus heeft ende versamenden aldat volc om hem en betrekt
verkeerdelijk het samengeschoolde volk in deze bespotting der Romeinsche
2)
soldaten .
L e i d e n , Januari 1941
G.I. LIEFTINCK

1)
2)

Zie het binnen kort verschijnende artikel van zijn hand in het ‘Festschrift H. Vollmer’ (Bd. IX
van Bibel und Deutsche Kultur).
Deze fout maakt R u u s b r o e c ook in de zeven getijden van de passie van Christus,
ingeschakeld in zijn ‘Twaelf Beghinen’ (ed. D a v i d V, 226, reg. 27). Het zou de moeite loonen
om eens na te gaan of R u u s b r o e c hier zelf vertaalt of een bestaande vertaling gebruikt,
en welke!
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Mattheus 26:66-27:20
Hs. Amsterdam, U.B. 1 G 41 (hs. v. 1348) fol. 107a-108a
Fragment 1a-1d
At illi respondentes
dixerunt: Reus est mortis.
67 Tunc expuerunt in
faciem eius, et colaphis
eum ceciderunt, alii autem
palmas in faciem eius
dederunt, 68 dicentes:
Prophetiza nobis Christe,
quis est qui te percussit?
69 Petrus vero sedebat
foris in atrio:

Ende si antworden ende
seiden; Hi es schuldech
der doot; Doe speuwen si
hem in sijn anscijn ende
sloeghene met
kinbacslagen hals slaghen,
ende andere gauen in sijn
anscijn palme slaghen
ende seiden: Prophitere
ons xristus; Wie es die di
slouch? Ende pieter sat
buten int vrijthof;

.........aenzichte. Ende si
sloughene in den hals
Ende andre gauen hem
platte in sijn aensichte
ende seiden prophiteere
jof raet wie es die di
slouch. Ende pieter die sat
buten int hof

et accessit ad eum una
ancilla, dicens: Et tu cum
Iesu Galileo eras. 70 At ille
negavit coram omnibus,
dicens: Nescio quid dicis.
71 Exeunte autem illo
ianuam, vidit eum alia
ancilla, et ait his qui erant
ibi: Et hic erat cum Iesu
Nazareno. 72 Et iterum
negavit cum iuramento:
Quia non novi hominem.
73 Et post pusillum
accesserunt qui stabant, et
dixerunt Petro:

Ende een i o n c w i j f quam
te hem ende seide; Ende
du waers met ihesum van
galylee: ende hi loochende
vor hem allen ende seide;
Ic ne weet wat du sechs;
Ende doe hi ute ghinc ter
dore: sachene ene andere
dierne ende seide dien die
daer waren; Ende dese
was met ihesum nazareno;
Ende hi loochende
anderwaer(!) met eede;
Dat hi dien mensch niet ne
kende; Ende ouer een
lettel quamen die: die daer
stonden ende seiden te
pietere;

Ende ‧i‧ j o n c w i j f cam
tote hem ende seide Ende
du waers met jh'use van
galylee ende hi loochende
vor hem allen ende seide
Jc ne weet wattu secghes
Ende als hi ghinc vter
duere sachne ‧i‧ ander
ioncwijf ende seide Dese
die was d' met jh'use van
nazarene. Ende [noch...
loochende] hi met eede
want ic ne kenne niet den
man Ende d'na ‧i‧ lettel...

Vere et tu ex illis es: nam
et loquela tua manifestum
te facit. 74 Tunc coepit
detestari, et iurare quia
non novisset hominem Et
continuo gallus cantavit 75
Et recordatus est Petrus
verbi Iesu, quod dixerat:
Prius quam gallus cantet,
ter me negabis.
Et egressus foras flevit
amare. 27, 1 Mane autem
facto, consilium inierunt

Waerleke ende du best
vanden ghenen; Want dine
sprake ooc maect di
openbaer; Doe begonste
hi te vloekene ende te
zwerne dat hi dien mensce
niet ne kende; Ende te
hant zanc die hane; Ende
pieter ghedochte des
woorts dat ihesus seide;
Eer die hane zinget: drie
waerf saltu miins
loochenen: Ende hi ginc

1b loochenen Ende hi
ghinc buten ende weende.
bitterlike Ende als het
nuchtens t i l i k e was
slougen si enen raet alle
die princhen der papen
ende die ouderinghen van
den volke ieghen
ihesumme dat sine leueren
souden ter doot Ende si
ledene al gebonden ende
leuerdene pylatuse den
baeliu Ende doe
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omnes principes
sacerdotum, et seniores
populi adversus Iesum, ut
eum morti traderent. 2 Et
vinctum adduxerunt eum,
et tradiderunt Pontio Pilato
praesidi.

ute ende weende bitterlike
Doe het t i l e e c wort:
ghinghend i e p r i n c h e n
d e r p a p e n te rade entie
oudere des volcs ieghen
ihesum dat sine ter doot
leveren souden. Ende si
ledene gheuanghen ende
leuerdene poncio pylato
den rechtere;
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3 Tunc videns Iudas, qui
eum tradidit, quod
damnatus esset;
poenitentia ductus, retulit
triginta argenteos
principibus sacerdotum, et
senioribus, 4 dicens:
Peccavi tradens
sanguinum iustum. At illi
dixerunt: Quid ad nos? tu
videris: 5 Et proiectis
argenteis in templo,
recessit: et abiens laqueo
se suspendit. 6 Principes
autem sacerdotum,
acceptis argenteis,
dixerunt: Nou licet eos
mittere in corboram: quia
pretium sanguinis est. 7.
Consilio autem inito,
emerunt ex illis agrum figuli
in sepulturam
peregrinorum.

Doe iudaes diene verriet
sach dat hi verdeelt was:
Berouwet hem ende gaf
weder de ‧xxx‧ zeluerine
den p r i n c h e n d e r
p a p e n ende den ouderen
des volcs ende seide; I c
h e b b e b m e s d a e n dat
ic verriet ‖ dat gherechte
bloet Ende si seiden wat
gaet ons dat an? sich du;
Ende hi wierp die zeluerine
inden temple ende ginc
wech ende verhinc hem
met enen strecke; Ende
die princhen der papen
namen de zeluerine ende
seiden; En es niet
gheoorlooft dat mense
werpe inden bloc. want
hets een prijs des blocs (!);
Ende si gingen te rade
ende cochter mede eens
potgieters acker in die
sepulture der pelegrime;

als judas sach diene verriet
dat hi was gedampneert
haddi berauwenesse Ende
brochte weder xp̄c (lees
.xxx.) zeluerine penninghe
den p r i n c h e n d e r
p a p e n ende den
ouderingen vanden volke
Ende hi seide J c h e b b e
m e s d a e n verradende
dat gherechtighe...

8. Propter hoc vocatus est
ager ille, Haceldama, hoc
est, ager sanguinis, usque
in hodiernum diem. 9 Tunc
impletum est quod dictum
est per Ieremiam
prophetam, dicentem: Et
acceperunt triginta
argenteos pretium
appreciati, quem
appretiaverunt a filiis
Israel: 10 et dederunt eos
in agrum figuli,

Daer omme heet die acker
acheldamach dat es een
acker des bloets tote in
desen dach. Daer wordt
veruult dat gheseit was bi
ieremien den prophete die
seide Ende si namen ‧xxx‧
zelverine den prijs
tsgheprijsden; Dien si
prijsden den kinderen van
israel; Ende gauense
omme den acker eens
potmakers

1c acker geheten
achedemach dat es die
acker des bloets tote up
dien dach van heden. Doe
was veruullet dat geseit
was bi Jeremien den
prophete die seide Ende si
namen .xxx. zeluerine
penninghe den prijs van
den gheprijsden dien si
hadden gheprijst van den
kindren van isrl' ende si
gauense om ‧i‧
p o t s m a k e r s acker

sicut constituit mihi
Dominus. 11 Iesus autem
stetit ante praesidem, et
interrogavit eum praeses,
dicens: Tu es Rex
Iudaeorum? Dicit illi Iesus:
Tu dicis.

also mi de here bewijsde;
Ende ihesus stont vorden
rechtere; Ende die rechtere
vraechde hem ende seide;
Du best coninc der ioden?
Ende ihesus seide hem;
Du secgets;

Also mi sette onse here.
Ende jh'c die stont vor den
baeliou Ende die baeliou
vraghedem ende seide Du
best der jueden ‧co‧ Ende
ih'c seide tote hem Du
segest

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

12 Et cum accusaretur a
principibus sacerdotum, et
senioribus, nihil respondit.
13 Tunc dicit illi Pilatus:
Non audis

Ende doe hi
ghewroeget was
van den princhen
d e r p a p e n ende
vanden ouderen: en
antwoorde hi niet; Doe
seide

E nde als hi was
gewroeghet van
den princhen der
p a p e n ...
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quanta adversum te dicunt
testimonia? 14 Et non
respondit ei ad ullum
verbum, ita ut miraretur
praeses vehementer. 15
Per diem autem
sollemnem consueverat
praeses populo dimittere
unum vinctum, quem
voluissent.

hem pylatus; Ne hoorstu
niet hoe vele ghetughen
dat si secghen ieghen di?
Ende hine antwoorde hem
te ghenen woorden. so dat
den rechtere sere
wonderde; Ende biden
feesteliken daghen plach
die rechtere te latene den
volke enen gheuanghenen
dien si wilden;

16 Habebat autem vinctum
insignem, qui dicebatur
Barabbas. 17 Congregatis
ergo illis, dixit Pilatus:
Quem vultis dimittam
vobis: Barabbam, an
Iesum, qui dicitur Christus?
18 Sciebat enim quod per
invidiam tradidissent eum.

Doe hadde hi gheuaen
enen e d e l e n die hiet
barrabas; Ende doe si
vergadert waren seide
pylatus; Wien wildi dat ic u
late barrabam of ihesum
die heet xpristus? Want hi
wiste dat sine b i n i d e
hem hadden gheleuert;

1d in vanghenessen ‧i‧
w e l g e a c h t e n man die
hiet barrabas Ende alsi
waren vergadert so seide
pylatus wien wildi dat ic iou
late gaen Barrabam of
jh'use die men heet xp̄c
Want hi wiste wel dat sine
b i n i d i c h e d e n hadden
gheleuert

19. Sedente autem illo pro
tribunali, misit ad eum uxor
eius dicens: Nihil tibi, et
iusto illi, multa enim passa
sum hodie per visum
propter eum. 20 Principes
autem sacerdotum, et
seniores persuaserunt
populis ut peterent
Barabbam, Iesum vero
perderent.

Doe hi sat ouer den
dincstoel: s e n d e s i i n
wijf te hem ende
seide; Ne
onderwinti niet des
g h e r e c h t e n want a ic
hebbe vele gheleden in
drome ‖ om hem; Ende
die princhen der
p a p e n ende die ouderen
r i e d e n den volke dat si
hiesscen barrabam ende
ihesum verderfden;

Ende als hi sat in die
vierscaren s e n d d e s i j n
wijf tot hem ende
seide N e onderwint
di niet van den
gherechtighen man
want ic hebbe vele
gedoghet heden omme
hem. Ende d i e
princhen der papen
ende die ouderinghen
rieden

MARCUS 15:4-36

Hs. AMSTERDAM U.B. 1 FRAGMENT 2a-2d
G 41 (hs. v. 1348), fol.
114a-114b

Pilatus autem rursum
interrogavit eum, dicens:
Non respondes quidquam?
vide in quantis te accusant.
5 Iesus autem amplius nihil
respondit, ita ut miraretur
Pilatus. 6 Per diem autem

Ende pylatus vraechde
hem anderwarf ende seide;
Dune antworts niet?
Siestu niet in hoe
vele sidi wroeghen?
Maer ihesus en antwoorde
voort niet so dat pylatus

2a Ne antw'tstu niet Du
sies in h o e v e l e
dingen si di
w r o u g h e n Ende jh'c ne
antw'de noch niet Zo dat
pylatuse wonderde ende
up den dach van h're
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festum solebat dimittere
illis unum ex vinctis,
quemcumque petissent.

wonderde; Biden feeste
daghe plach hi hem te
latene enen gheuanghen
so wien si h i e s s c e n ;

feesten was hi gewone
hem lieden ‧i‧ geuangenen
te laten gane so welken
dat si h e e s c h t e n .

17 Erat autem qui
Ende daer was een die hiet Nu was d' ‧i‧ die hiet
dicebatur Barabbas, qui
barrabas die met twisters barrabas die metten mancum seditiosis erat vinctus,
qui in
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seditione fecerat
homicidium. 8 Et cum
ascendisset turba, coepit
rogare, sicut semper
faciebat illis. 9 Pilatus
autem respondit eis, et
dixit:

ghebonden was die in den
twist manslacht ghedaen
hadde. Ende doe die scare
up gheclam begonste soe
hem te biddene also hi
plach altoos te doene hem;
Ende pylatus antwoorde
ende seide hem;

slachtigen was geuaen
want (want) hi hadde
gedaen ‧i‧ manslacht Ende
als die scaren van lieden
d' was comen begonsten
si te biddene also si waren
gewone Ende pylatus
antw' ...

Vultis dimittam vobis
regem Iudaeorum? 10
Sciebat enim quod per
invidiam tradidissent eum
summi sacerdotes. 11
Pontifices autem
concitaverunt turbam, ut
magis Barabbam dimitteret
eis. 12 Pilatus autem
iterum respondens ait illis:
Quid ergo vultis faciam regi
Iudaeorum?

Wildi ic sal u laten der
ioden coninc; Want hi wiste
dattene die upperste
papen hem bi nide
gheleuert hadden. Ende
die bisscoppe stuweden
die scaren dat hi meer hem
soude laten barrabam;
Ende pylatus antwoorde
anderwaerf ende seide
hem; Wat wildi dan dat ic
doe der ioden coninc?

13 At illi iterum
clamaverunt: Crucifige
eum. 14 Pilatus vero
dicebat illis: Quid enim mali
fecit? At illi magis
clamabant: Crucifige eum.
15 Pilatus autem volens
populo satisfacere, dimisit
illis Barabbam et tradidit
Iesum flagellis caesum, ut
crucifigeretur.

Ende si riepen anderwaerf
crucene
Ende pylatus wilde
ghenouch doen den volke.
ende liet hem barrabam
ende gaf hem ihesus
ghegheselt dat hi
ghecruust soude werden;

2b Ende si riepen anderw'f
crucene Ende pylatus
seide tote hem lieden wat
heefti danne quaets
ghedaen Ende si riepen
emmer toe meer crucene
Ende pylatus wilde den
volke genouch doen hi liet
hem gaen barrabam. Ende
hi leuerde hem ihūse
gegeselt omme dat hi
soude w'den gecruust

16 Milites autem duxerunt
eum in atrium praetorii, et
convocant totam cohortem,
17 et induunt eum purpura,
et imponunt ei plectentes
spineam coronam. 18 Et
coeperunt salutare eum:
Ave rex Iudaeorum.

Ende die ridders leedene
int vrijthof des dinchuus
Ende riepen al die scaren
ende daden hem an purper
ende setten up siin hooft
ene ghevlochtene dornine
crone ende begonstene te
groetene ende seiden;
God houdi coninc
der ioden.

Ende die rudders leedene
binnen int hof vander
vierscare Ende si riepen te
gadre al h' geselscap Ende
si daden hem an purpere
ende si vlochten ‧i‧
doornine crone ende
scttense hem vp sijn houet
ende si begonstene te
groetene. G o d h o u d i
d e r j u e d e n ‧c ō ‧
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19 Et percutiebant caput
eius arundine: et
conspuebant eum, et
ponentes genua,
adorabant eum. 20 Et
postquam

Ende si sloeghen siin hooft
metten riede ende
bespuwedene. ende
boghen hare cnien ende
anebedene; Ende nadien
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illuserunt ei, exuerunt illum
purpura, et induerunt eum
vestimentis suis: et
educunt ut crucifigerent
eum. 21 Et angariaverunt
praetereuntem quempiam,
Simonem Cyrenaeum
venientem de villa, patrem
Alexandri, et Rufi, ut
tolleret crucem eius. 22 Et
perducunt illum in
Golgotha locum: quod est
interpretatum Calvariae
locus. 23 Et dabant ei
bibere myrrhatum vinum:

dat sine bespot hadden:
daden si hem ute dat
purper ende daden hem an
sine cledere ende ledene
ute dat sine crucen
souden; Ende si dwonghen
enen symeoen syreneum
diere leet: die van dorpe
quam: ende vader was
alexandri ende b ruphi: dat
hi draghen ‖ soude siin
cruce; Ende si ledene in
die stat van golgata dat
bediet die stat van
caluarien; ende si gauen
hem drinken ghemerreden
wijn.

2c........................................................
cruce Ende si leedene in
‧i‧ stede die heet golgatha
dat luut also vele als die
stede van caluarien Ende
si gauen hem wijn drinken
gemingt met mirren.

et non accepit. 24 Et
crucifigentes eum,
diviserunt vestimenta eius,
mittentes sortem super eis,
quis quid tolleret. 25 Erat
autem hora tertia: et
crucifixerunt eum. 26 Et
erat titulus causae eius
inscriptus: Rex Iudaeorum.
27. Et cum eo crucifigunt
duos latrones: unum a
dextris, et alium a sinistris
eius.

Ende hine naems niet:
Ende doe sine
ghecruusten: deelden si
sine cleder ende worp up
dat loth wat elk hebben
soude; Ende het was
tierche tijt ende si
cruustene; Ende het was
een titel siere
zaken ghescreuen:
coninc der ioden; Ende
met hem cruusten si twee
dieuen. den enen ter
rechter zide ende den
andren ter slinker zide;

Ende hi ontfinghet niet
Ende als sine hadden
gecruust deelden si sine
cleedre ende w'pen cauels
*)
der up wie datse wech
soude dragen Nu was het
omtrent tiertstijt als sine
cruusten ende d' was ‧i‧
titel van sire zaken
g e s c r e u e n der jueden
‧cō‧ ende si cruusten met
hem ‧ij‧ dieue enen ter
rechter side [ende den
andren ter luchteren]

26 Et impleta est scriptura,
quae dicit: Et cum iniquis
reputatus est. 29 Et
praetereuntes
blasphemabant eum,
moventes capita sua, et
dicentes: Vah qui destruis
templum Dei, et in tribus
diebus reaedificas: 30
salvum fac temetipsum
descendens de cruce. 31
Similiter et summi
sacerdotes illudentes, ad
alterutrum cum Scribis

Doe wert veruult die
Ende doe was veruullet die
scrifture die seide; Ende [scrifture diet seghet ende
metten quaden was hi
hi es gerekent]...
gheacht; Ende diere
leeden blasfemeerden
ende roerden hare hoofden
ende seiden; Wach die
destruers den tempel gods
ende in .iij. daghen weder
maecs; Mac di seluen
behouden ende dale
vanden cruce; Ende also
bespottene die upperste
papen die een toten

*)

In het hs. voluit.
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dicebant: Alios salvos fecit, anderen metten scriben
seipsum non potest salvum ende seiden; Andere
facere.
maket hi behouden maer
hem seluen mach hi niet
behouden;
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32 Christus rex Israel
Xpriste coninc van israel 2d die ‧cō‧ van isrl' dale nu
descendat nunc de cruce, ganc nu vanden cruce dat van der crucen dat wiit
ut videamus et credamus. wijt zien ende ghelouen? moghen sien ende
gelouen.

Et qui cum eo crucifixi
erant, convitiabantur ei. 33
Et facta hora sexta,
tenebrae factae sunt per
totam tèrram usque in
horam nonam. 34 Et hora
nona exclamavit Iesus
voce magna, dicens: Eloi,
eloi, lamma sabacthani?
quod est interpretatum:
Deus meus, Deus meus,
ut quid dereliquisti me? 35
Et quidam de
circumstantibus audientes,
dicebant: Ecce Eliam
vocat. 36 Currens autem
unus, et implens spongiam
aceto, circumponensque
potum dabat ei.

*)
*)

Ende die met hem
ghecruust waren: Seiden
hem ooc lachter: Ende doe
het middach was: so
worden deemsternessen
up al der erden tote inde
‧ix‧ wile: Ende inde ‧ix‧ wile
riep ihesus met groter
stemmen ende seide; Hely
hely lamazabatani; Dat
bediet miin god miin god
wie hebstu mi ghelaten?
Ende sulke diere omtrent
stonden ende dat hoorden
seiden; Siet helyen roupt
hi; Doe liep daer een ende
vulde ene spoenge met
aysine ende settetse up
een riet ende gaf hem
drinken:

Ende die met hem waren
gecruust versprakene
*)
Ende als het cam omtrent
middach so w't het grote
demsterhede ouer al
erdrike tot noenen Ende
*)
omtrent noene riep ih'c
met ere groter stemme
ende seide heloy heloy
Lama sabathani dat bediet
Mijn god Mijn god w'omme
heuestu mi gelaten Ende
enighe vanden Jueden die
d' omtrent stonden ende
diet hoorden si seiden Siet
hi roupt helyen Ende doe...

In het hs. voluit.
In het hs. voluit.
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Nalezing
Zooals men in het slothoofdstuk van D e B r u i n 's dissertatie heeft kunnen zien,
wordt er te Brussel in de Kon. Bibliotheek nog een klein handschrift van 90 bladen
perkament bewaard, een bundeltje pericopen, zonder glossen, exposities of
1)
sermoenen, dat toebehoord heeft aan het geslacht G r u u t h u s e te Brugge , in
een vertaling die geheel op zichzelf staat en naar schrijvers meening misschien wel
expres voor die gelegenheid vervaardigd zou kunnen zijn. Aangezien de heer D e
B r u i n zich bovendien meende te herinneren dat in dit hs. geen lange passie-lessen
voorkwamen, had ik dit hs. aanvankelijk buiten beschouwing gelaten.
Door de groote bereidwilligheid van Dr. F. L y n a , den conservator der
handschriften te Brussel, die eenige ‘Stichproben’ voor mij genomen heeft, ben ik
thans nog in staat de volgende passages uit dit hs. mede te deelen, die afdoende
bewijzen dat wij hier éénzelfde redactie voor ons hebben. Ook dit hs. behoort wellicht
nog tot de 14e eeuw en het dialect is al weer Westvlaamsch:

Matth. 26:27
Ende si slougen in den hals. Ende andere ghauen hem platte int ansichte
ende seiden prophitere of raet xpristus wi slouch di. Ende pieter die sat
buten int hof.

Matth. 27:67
Ende si namen .xxx. zeluerine penninghe den prijs van den gheprijsden
dien si hebben gheprijst van den kindren van israel ende si gauense om
eenen pot makers acker also nv(!) sette onse heere. Ende Ihc stont vor
den baeliu.

Marc. 15:15-16
ende leuerde hem ihc ghegheselt om dat hi soude worden ghecruust,
ende die rudders leedene binnen int hof van der vierscare.

Marc. 15:24
Ende alsine hadden ghecruust deelden si sine cleedren ende worpen
cauels d' up wie datte ne wech soude draghen.
Zoo staat ons fragment nu reeds niet meer alleen en wie weet wat men in de
toekomst nog vinden zal.
1)

Zie deel 59 van dit tijdschrift, p. 248 sub 2. De heer L y n a acht het hs., mij dunkt op goede
gronden, ouder dan D e V r e e s e .
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Aantekeningen bij ‘Het prefix in het verleden deelwoord’
Naar aanleiding van het artikel van Dr Hol wil ik enkele opmerkingen maken over
de expansiologische achtergrond van de prefixkaart. In zeer beknopte vorm heb ik
er al iets over gezegd in Zeitschr. f. Mundartf. 15, 70 (1939), maar ik beschikte toen
alleen nog maar over een schetskaartje op grond van mijn eigen gegevens, die
uiteraard minder volledig waren dan die welke Dr Hol nu bijeen heeft gebracht.
Bovendien kon ik de zaken in dat sterk samenvattende artikel alleen maar aanduiden,
niet werkelijk bespreken. De verschijning van de studie van Dr Hol is mij dus een
welkome gelegenheid om mijn opvatting nader toe te lichten.
Met de reconstructie van de vroegere toestand, zoals Dr Hol die op grond van
oude literaire gegevens onderneemt, kan ik mij vrijwel geheel verenigen. Op enkele,
weinig belangrijke, punten ben ik het echter oneens met haar interpretatie van het
historische materiaal. Zo mag Huygens' Trijntje Cornelis m.i. niet gebruikt worden
als bron voor het 17de-eeuwse Zaans. Huygens heeft van het Noordhollands dialekt
stellig geen studie gemaakt, van het Zuidhollandse, zoals het in de omgeving van
Den Haag gesproken werd, echter zoveel te meer. Het Hollandse dialekt in Trijntje
Cornelis is ‘Delflands’ en verschilt in niets van Huygens' andere proeven van
1)
Hollandse boerentaal . Verder vraag ik mij af of Betje Wolff's nauwkeurigheid in het
weergeven van de Beemster volkstaal niet overschat wordt. Ook is het niet geheel
juist dat de zeeman uit Everaerts spel in zijn ‘Zeeuse tale’ alleen maar ge- gebruikt:
in r. 124 zegt hij heveerren (gevaren). Overigens is de waarde van dit gegeven
natuurlijk maar zeer gering. Voor het dialekt van Delft mag men zich niet beroepen
op Westerbaens gedicht. Wanneer deze omstreeks r. 60 overgaat in de volks-

1)

Van Huygens' navolger Jacob van der Does (1641-1680) geldt hetzelfde. In zijn gedicht 's
o

Graven-hage (a 1668) voert hij op blz. 20-22 en 26-27 een Noordhollands boerenpaar dat
Den Haag bezoekt sprekend in. Hun dialekt is gelijk aan dat uit Trijntje Cornelis t.w. ‘Delflands’,
een ae-dialekt met e-prefix.
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taal, doet hij dat niet om de taal van de Delftse schutters belachelijk te maken, maar
enkel om zijn bestrijder in een gemoedelijk-kleine-rende toon de les te kunnen lezen.
Het dialekt dat hij schrijft is gewoon plat-Haags. Veel belang heeft ook deze
constatering niet, want het 17de-eeuwse platte Haags heeft waarschijnlijk weinig
of niets verschild van het platte Delfts. Als bron voor de Delftse volkstaal kan behalve
de klucht van Steyn ook het werk van G.C. van Santen gebruikt worden. Deze schrijft
doorgaans ge-, maar ik noteerde toch in Lichte Wigger (1617) op blz. 6 eweten, op
blz. 27 niet te weun (niet gewoon), in Van 't een op 't aer (1624) moy ekalt en in
Tiidverdriifies (1626) ekeken. Als bron voor het 17de-eeuwse Utrechts kunnen
gebruikt worden de Klucht van den Pasquil-maecker voor den Duyvel en de Klucht
van de Uyterse Juffers, beide zonder jaartal, maar omstreeks 1674 te dateren. De
volkstaal hierin maakt een vrij betrouwbare indruk, al moet men natuurlijk, als bij
alle kluchten, kritisch lezen. Het prefix van het verl. deelw. is er uitsluitend ge- in,
en dit zal de toestand ook wel juist weergeven. Daarentegen betwijfel ik of men op
grond van de ene in Dordrecht gedrukte Klucht van de Schoester, waar niet zo heel
veel karakteristieke taal in te vinden is, wel mag besluiten, dat de 17de-eeuwse
Dortse volkstaal geen e- maar ge- heeft gekend. Voor Gorkum schijnt ge- me wel
vast te staan.
Deze kleine opmerkingen tasten de slotconclusies van Dr Hol niet in het minst
aan: ‘Brabant met Limburg en het Rijnland was het centrum (van de streek met het
ge-prefix) en vandaar strekte zij zich in ons land uit even ten noorden en oosten
van onze grote rivieren. Utrecht hoorde nog tot dit gebied’. Dit geldt voor de 17de
eeuw en zeer waarschijnlijk ook voor de 16de. Verder mag ten aanzien van de
noordelijke grens van het ge-gebied onze conclusie op grond van de literaire
gegevens niet gaan. Ten aanzien van de westgrens mogen we nog zeggen dat
deze in de 13de eeuw wellicht samenviel met de grens tussen Vlaanderen en Brabant
en in ieder geval ten oosten van Gent lag. Het is wel merkwaardig te constateren
dat de Vlaamse schrijvers van de 13de eeuw wat het prefix van het part. praet.
betreft een Brabantse schrijftraditie moeten hebben gevolgd.
Dit voor omstreeks 1500 tot 1600 gereconstrueerde ge-gebied noemt Dr Hol de
streek waarin ge- was bewaard. Met dit ‘bewaard’ kan ik
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mij niet verenigen. De wig van ge- in het e-gebied, waarvan de top even ten noorden
van Utrecht lag, kan onmogelijk oud zijn, maar moet het resultaat zijn van Brabantse
1)
expansie over de grote rivieren heen . Dezelfde Brabantse expansie heeft ook de
diftongering van î en , en de j voor intervocalische d in Utrecht gebracht,
waarschijnlijk ook wel de â in plaats van de æ̂. Een soortgelijke wig als van ge- in
het e- gebied, moet er ook eenmaal bestaan hebben van ij en

Gearceerd stal
- - - - -pken-tjen-ksken
- ‧ - ‧ - gif
- ‧‧ - ‧‧ uier

ui in het î en -gebied, van j in het gebied van de d-synkope, van â in het gebied
van het æ̂-dialekt. Men kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen, wanneer deze
brabandismen Utrecht hebben bereikt. In vroegere publicaties heb ik dit tijdstip
voorlopig maar op 1400 gesteld, een schatting die hierop gebaseerd is, dat de
diftongering wellicht in de 12de eeuw in Zuid-Brabant ontstaan is en toch enige
eeuwen nodig gehad zal hebben om Utrecht te bereiken.

1)

Zie Ts. 57, 276 vgg. en N.T. 33, 71.
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Utrecht is in de late Middeleeuwen een taalkundig filiaal van Brabant geweest. Hoe
heeft het zijn brabandismen, dus ook ge-, ontvangen? Rechtstreeks van
's-Hertogenbosch of via de Betuwe en de streek die de Betuwers pregnant ‘het
Sticht’ noemen, het land ten zuiden van de stad Utrecht tussen Lek en Rijn? Ik meen
het laatste, en wel in verband met de kaart der benamingen van de zolder boven
de stal, die ik onlangs tekende op grond van de antwoorden op vraag 32 van lijst 7
der Dialektencommissie van de K.A.v.W. Op deze kaart verschijnt in het centrum
van ons land een merkwaardig gebied waar de zolder boven de stal zelf ook stal
heet. (Waarschijnlijk is deze benaming ontstaan uit verbindingen als op stal, bv. leg
het maar op stal, t.w. op de stalzolder.) Dit stal-gebied ligt geklemd tussen een
westelijk til-, een oostelijk hilt- en een zuidelijk schelft-gebied. Het omvat de Betuwe,
de Bommelerwaard, Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen, de Lijmers, de
Vijfherenlanden en ‘het Sticht’ in de bovenvermelde zin met nog een punt ten noorden
van de stad Utrecht. Ik kan uit dit kaartbeeld geen andere conclusie trekken dan
dat de benaming stal in de Betuwe is ontstaan en vandaar door het drukke verkeer
met ‘het Sticht’ naar het noorden is opgedrongen. De grens tussen til en hilt moet
oorspronkelijk wel langs Vecht en Vaartse Rijn hebben gelopen, naar ik binnenkort
in een andere studie hoop aan te tonen. Stal heeft het zuidelijke deel van deze
grensnaad opengebroken. Ik heb op bijgaand schetskaartje het stal-gebied door
arcering aangeduid en verder door lijnen enige andere isoglossen van brabandismen
aangegeven. Ten eerste de isoglosse van de vorm uier, een achterblijver bij de
1)
Brabantse diftongenexpansie . Waarschijnlijk zal de uier-isoglosse ten naaste bij
het gebied omsluiten dat omstreeks 1600 door de diftongen veroverd was, wat
wellicht tevens het toenmalige gebied van de â was. De diftongen waren toen iets
verder opgeschoven dan het ge-prefix en hadden Amsterdam al bereikt. De
Brabantse j voor intervocalische d daarentegen zal omstreeks 1600 wel zowat even
ver zijn geweest als het ge-prefix en gold in de 17de eeuw bij de Hollanders nog
als een typisch-Utrechtse eigenaardigheid

1)

De isoglosse is geretoucheerd naar de toestand van een eeuw geleden: volgens Hoeufft
kende Breda in 1836 nog uur, een vorm die tegenwoordig in West-Nbrab. beperkt is tot
Roosendaal en omgeving.
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(verg. de uitlating van de Hagenaar Westerbaen in 1655: ‘In plaetse van broeden,
spoeden, versaden met den Stichtsman altemet segghen broeyen, spoeyen,
1)
versayen, verspaeyen’ ). De ‘wig’ van ge- en j voor d omstreeks 1600 zal
waarschijnlijk veel overeenkomst hebben vertoond met die van het tegenwoordige
stal-gebied. De beide andere isoglossen die ik op het stal-kaartje heb aangegeven,
zijn die van gij en van het zuidelijke systeem der diminutiefsuffixen. Op het
overeenkomstige verloop van de grens van het gij-gebied en een deel van de
ge-e-grens heeft Dr Hol al gewezen. Het verschil is echter dat het gij-gebied de
noordelijke wig in Utrecht niet vertoont. Hetzelfde geldt van het gebied der zuidelijke
diminutiefsuffixen. Men zal wel mogen aannemen dat de zes genoemde Brabantse
eigenaardigheden, t.w. de diftongering, de â, het ge-prefix, j voor d, gij en het
-pken-tjen-ksken-systeem, ongeveer terzelfdertijd naar het noorden op reis zijn
gegaan. In de buurt van de grote rivieren zijn gij en de diminutiefsuffixen echter op
een gegeven ogenblik (bv. in de 14de eeuw) blijven steken, ge- en j voor d hebben
het wat verder gebracht, maar hebben toch ook een eeuw later de tocht boven
Utrecht opgegeven, terwijl de diftongering, en waarschijnlijk ook de â, in de 16de
2)
eeuw of iets vroeger Amsterdam hebben bereikt . Ge-, j voor d, de diftongen en â
hebben in de 17de eeuw en later, hetzij door rechtstreekse expansie van de volkstaal
uit Utrecht, Amsterdam en misschien nog enkele andere centra, hetzij via de (zeker
3)
niet uitsluitend spontaan gegroeide, maar ook wel kunstmatig ‘gebouwde’ )
beschaafdentaal der Hollandse steden, nog een groter of kleiner gebied buiten hun
16de-eeuwse grenzen veroverd, gij en de diminutiefsuffixen daarentegen waren te
ver van Holland gestrand om nog verder mee te kunnen doen en hun 14de-eeuwse
(?) grenzen zijn dientengevolge voorgoed bevroren.
Zo stel ik mij dus de laatste vijf eeuwen geschiedenis van het ge-prefix in het
verleden deelwoord voor. Hachelijker, maar niet minder interessant, is de
reconstructie van de geschiedenis in de daarvoor

1)
2)
3)

Boden-brood 47.
De 17de-eeuwse Amsterdamse volkstaal blijkt uit de kluchten een â-dialekt met een aantal
æ̂-relikten te zijn geweest; zie N.T. 29, 337 vgg.
Verg. Hellinga, Opbouw passim.
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liggende periode, die vrijwel geheel tot de taalkundige prehistorie behoort. Vele
degelijke taalhistorici deinzen nog altijd terug voor de hypothesen van deze
prehistorie en ik zal de eerste zijn om toe te geven dat er hierbij, als bij iedere
wetenschap in wording, nog kapitale vergissingen kunnen worden gemaakt. Dit mag
ons echter niet weerhouden om, gewapend met de nodige reserve, te onderzoeken
wat de taalkaarten ons over de voorgeschiedenis van het ge-prefix kunnen leren.
Verschijnselen als de diftongering en j voor d hoeven we niet verder te volgen dan
tot Zuid-Brabant, de streek van Leuven en Brussel, want daar zullen ze wel uit de
bron van het taalleven zijn opgeweld. Anders staat het met de â, gij, de
diminutiefsuffixen en ook ons ge-prefix, waarbij het Brabantse gebied als een
schiereiland aan een oostelijk continent, het gebied van Maas en Rijn, waarin Keulen
vanouds heeft gedomineerd, vastzit. Brabant is op zijn beurt filiaal, een westelijk
filiaal van Keulen. Aan het verloop van de noordgrens van de genoemde
verschijnselen, althans van de laatste drie (de geschiedenis van de â tekent zich
op de moderne taalkaarten niet meer zo duidelijk af), ziet men terstond, dat dit niet
alleen door Brabantse invloed bepaald kan zijn. Het is natuurlijk niet mogelijk de
‘rechtstreekse’ invloedssfeer van Keulen en die van zijn westelijk filiaal nauwkeurig
af te bakenen.
Intussen zal menigeen misschien bij â, gij en de diminutiefsuffixen, die immers
duidelijk vernieuwingen zijn, eerder toegeven dat de verbreiding daarvan door een
Keuls-Brabantse expansie bepaald is, dan bij ge-. Het ligt meer voor de hand, zal
men zeggen, aan te nemen dat het prefix in het ge-gebied, althans bezuiden de
grote rivieren, vanouds onafgebroken heeft geheerst, dat het er dus is bewaard,
dan dat het er zou zijn hersteld. Niet alles wat voor de hand ligt is echter juist. Het
onwaarschijnlijke van een bewaard blijven van het gi-prefix wordt aanstonds duidelijk,
wanneer men in het oog vat dat de g hier in een onbetoonde lettergreep voor een
i stond. In het Oudnederlands móet deze g wel sterk gepalataliseerd zijn geweest,
zó sterk dat hij zich, nadat de i zijn kleur verloren had en tot ə was gereduceerd,
haast onmogelijk zo maar tot g zou hebben kunnen herstellen. Overblijfsels van
deze Oudnederlandse palatalisering zijn in Brabant en het Maas-Rijn-gebied nog
altijd te vinden. Ik herinner aan
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het diminutiefsuffix -(e)tjen, dat daar in bepaalde gevallen nog wordt gebruikt en dat
de regelrechte voortzetting is van *-ikîn met een verregaande palatalisatie van de
k voor de onbetoonde î. Verder noem ik nog de klankwet die in woorden als meid
uit agi, egi de diftong ei deed ontstaan, ook al weer met sterke palatalisatie van de
g voor onbetoonde i. De i-umlaut is in onze landen niet klankwettig ontstaan, maar
is hier geval voor geval ingevoerd. Het land van herkomst lag in het oosten en men
kan dit nog heel goed van een moderne taalkaart aflezen, want van west naar oost
1)
wordt het aantal umlautgevallen voortdurend groter . Toch zal ook hierbij de
palatalisatie der consonanten voor de onbetoonde i de bodem wel hebben toebereid
en oorzaak zijn geweest, dat het verschijnsel althans ten dele (bv. bij de korte a)
met een zekere klankwettigheid heeft kunnen optreden tot in het uiterste westen.
Van deze algemeen-Ingwaeoonse palatalisatie der consonanten (inzonderheid der
velaren) voor i in onbetoonde syllabe moet wel onderscheiden worden de
Oostingwaeoonse palatalisatie van velaren voor betoonde i en e, zoals wij die vooral
uit het Engels en Fries kennen. De tendentie is natuurlijk dezelfde, maar de realisatie
verschilt. De ‘bewuster’ uitgesproken consonanten der betoonde lettergrepen
verzetten zich sterker tegen het vooruitgrijpen op de palatale articulatie der volgende
vocalen, dan de psychisch minder krachtige consonanten der onbetoonde syllaben.
In het Oostingwaeoons, waar de Ingwaeoonse palataliseringsneiging zich het
radikaalste heeft kunnen verwezenlijken, is de i-umlaut klankwettig opgetreden. Het
verwondert ons niet dat in dit gebied (we constateren het zowel uit het Engels en
Fries als uit het moderne Nederduits) ook het prefix gi- van het verleden deelwoord
is gereduceerd en vervolgens geheel verdwenen. Integendeel, het had ons in hoge
mate verbaasd wanneer het zich had kunnen handhaven.
We mogen wel aannemen dat in het gehele Ingwaeoonse gebied ‘tusschen dier
Elve entier Somme’ als gevolg van de palataliseringsneiging het prefix gi- in een
vroege periode (bv. vóór 400) zodanig verzwakt is, dat het zich later, toen de
bedoelde neiging was teruggelopen, niet meer op eigen kracht tot ge- heeft kunnen
herstellen.

1)

Zie Ts. 58, 202 vgg.
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In Zuid-Duitsland vinden we (zie de gebrochen-kaart van de DSA) eveneens een
gebied waar het gi-prefix verloren is gegaan. Zeer waarschijnlijk heeft daar een
dergelijke palataliseringsneiging geheerst als in het Ingwaeoonse land. In een
1)
vroegere studie heb ik aangenomen, dat er in het gebied van het Westgermaans
twee haarden van klankwettige i-umlaut zijn geweest, een Oostingwaeoonse en
een Zuidduitse. Ik meende toen dat de Zuidduitse umlaut ‘daar er in het zuiden van
verdere palatalisaties niets bekend is’ in tegenstelling met de Oostingwaeoonse niet
als een palataliseringsverschijnsel verklaard moest worden. Deze mening lijkt mij
nu onjuist. De Oostingwaeoonse en de Zuidduitse umlaut moeten, evenals de
verzwakking en verdwijning van het gi-prefix, worden toegeschreven aan een en
dezelfde palataliseringsdrang, al hoeft die in de beide kerngebieden niet in precies
dezelfde tijd gewerkt te hebben (in het zuiden wellicht wat later dan in het noorden).
Tussen het noordelijke en het zuidelijke kerngebied in ligt een langgerekt Middenduits
gebied, waar enerzijds de umlaut in bepaalde gevallen achterwege is gebleven en
anderzijds het gi-prefix zich vanouds heeft weten te handhaven. Voor beide
kerngebieden heeft deze middenstrook als periferie gefungeerd, waar de palatalisatie
òf in het geheel niet òf maar zeer zwak heeft gewerkt. Van deze middenstrook uit,
met name van het westelijke gedeelte daarvan dat het Rijn-Moezel-land bezuiden
Keulen besloeg, is naar ik meen het prefix ge- in het noordelijke Rijnland. Limburg
en Brabant hersteld. Langs de Rijn gaat een voortdurende taalbeweging
stroomafwaarts, begrijpelijk dus dat Keulen, waar de Ingwaeoonse palatalisatie nog
wel zal hebben gewerkt, onder invloed is gekomen van dit zuidelijker gelegen
conserveringsgebied. Van Keulen uit heeft het herstelde ge-prefix zich vervolgens
weer in noordelijke en westelijke richting verspreid. Het begin van deze Keulse
ge-expansie kan men wellicht omstreeks 800 stellen.
Hiermee is de kaart van het prefix in het verleden deelwoord echter nog maar
voor de helft verklaard. Immers de ge-expansie vond niet plaats in een prefixloos
gebied, maar in een gebied met een ə-, i-, misschien zelfs nog wel een jə- of ji-prefix.
Het gebied van het

1)

Zie Ts. 58, 204.
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ə-prefix wordt, wanneer we ons de toestand van omstreeks 1600 voorstellen,
gedeeltelijk begrensd door de Noordzee, gedeeltelijk door een gebied waar het
prefix geheel verdwenen is, t.w. Noord-Holland boven het IJ, Friesland, Groningen,
Noord-Drente, Bentheim en Westfalen. In de 15de eeuw vond men in dit gebied,
getuige de Oudfriese teksten, nog wel sporadische resten van een ə-prefix. De
moderne toestand van prefixloosheid is dus betrekkelijk jong, nog geen vijf eeuwen
oud. Toch mag men hieruit niet afleiden, dat in de vroege Middeleeuwen dit kustland
een even zuiver ə-gebied was als nu bv. Gelderland en Overijsel. In het moderne
ə-gebied staat het prefix ə- even sterk als het prefix gə- in het gə-gebied. Het heeft
er zich al eeuwen lang gehandhaafd en vertoont nog niet de minste neiging om te
verdwijnen. Het Oudfriese ə-prefix stond daarentegen zwak: men kon het gebruiken
en men kon het ook weglaten. Men kan dus niet zeggen dat uit een homogeen
ə-gebied zich omstreeks de 15de eeuw een prefixloos gebied heeft afgezonderd,
maar de grens tussen het ə-gebied en het prefixloze gebied is veeleer de voortzetting
van de grens tussen een gebied met een ‘sterk’ en een gebied met een ‘zwak’ i-,
ə- (ji, jə-) prefix. Het is trouwens op zichzelf ook al uiterst onwaarschijnlijk dat een
taallandschap met zo'n typische vorm als het prefixloze gebied (men vergelijke de
gebieden van vool, ‘veulen’, toon, ‘teen’, jaar, ‘uier’, het -pke-tje-kje-systeem der
1)
diminutiefsuffixen, enz. ) min of meer toevallig in een betrekkelijk jonge tijd ontstaan
zou zijn. Die strook langs de Noordzeekust kennen we als een zeer conservatief
relictgebied. Dat moet hij ook in ons geval zijn. Wij kunnen zeggen dat hij de
herinnering aan de oude Ingwaeoonse palataliseringstendentie het zuiverst heeft
bewaard in ons taalgebied, even zuiver als het Oostingwaeoonse kerngebied tussen
Elbe en Wezer en het van daaruit gekoloniseerde Engeland. Pogingen om de
gevolgen van de palatalisatie ongedaan te maken en het gi-prefix in ere te herstellen
hebben onze kuststrook niet bereikt. De verzwakking van het prefix is er regelmatig
doorgegaan, tot het in de 15de eeuw zijn natuurlijke dood is gestorven. In het
tegenwoordige ə-gebied daarentegen en in het 17de-eeuwse dat Dr Hol heeft
gerecon-

1)

Zie L.T. kaart 27 en 51; Hand. Top. Dial. 10, kaart; Zs. f. Maf. 15, 71.
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strueerd is en was het prefix, zij het in verminkte vorm, zo springlevend, dat het wel
toevoer van nieuwe krachten uit het zuiden moet hebben ontvangen. Vergelijken
wij weer de kaart van de diminutiefsuffixen, zoals ik die op grond van Pée's onderzoek
in Zs. f. Maf. 15, 71 heb getekend, dan zien wij dat het gereconstrueerde ə-gebied
in grote lijnen overeenkomt met het gebied van het -pjen-tjen-kjen-systeem. Dit
gebied is een rest van een groter gebied, dat eenmaal heel Nederland behalve de
bovengenoemde kuststrook omvat heeft en zijn vorm te danken had aan een vroege
Keulse expansie, voorafgaande aan die welke het -pken-tjen-ksken-systeem bracht
en ook ons ge-prefix in Limburg en Brabant hersteld heeft. De vormen -pjen, -tjen
en -kjen zijn ontstaan uit *-ikîn, een waarschijnlijk in de streek ten zuiden van Keulen
ontstane verlenging van het oorspronkelijke, in de kuststrook nog rechtstreeks
voortgezette, *-ka, *-ko. In de tijd van deze oude Keulse *-ikîn-expansie was de
Ingwaeoonse palataliseringsdrang nog zo sterk en levend, dat de k voor onbetoonde
î radikaal werd gemouilleerd en *-ikîn tot -etjen werd. Men mag aannemen dat
parallel met deze *-ikîn-expansie ook de eerste zuidelijke hulptroepen ter versterking
van het bedreigde gi-prefix zijn opgerukt. De zwakheid van dit prefix zal niet zozeer
in de vorm hebben gelegen, want een verregaande reductie kon toen nog niet
hebben plaatsgevonden, als wel in het feit, dat men het, evenals later in de Oudfriese
teksten, naar willekeur kon gebruiken of weglaten. De Keulse expansie heeft het
gi-prefix toen in heel Nederland, behalve de conservatieve kuststrook, weer algemeen
gemaakt. Herstel van de oorspronkelijke vorm gi-, zoals die in het gebied bezuiden
Keulen nog was bewaard, kon echter evenmin gelukken als de invoering van een
onverbasterd *-ikîn, want om dezelfde reden waarom dit laatste -etjen moest worden,
kon men gi niet anders uitspreken dan als ji-, jə-. Pas een volgende Keulse expansie
kon, tegelijk met een zuiverder vorm van het Middenduitse *-ikîn (het
-pken-tjen-ksken)-systeem, ook een volledig herstel van gi- brengen.
Alle Nederlandse taalkaarten die, zoals de kaart van de diminutiefsuffixen en die
van het prefix in het verleden deelwoord, het typische beeld vertonen van een
verdeling van ons taalgebied in drieën door twee van Z.W. naar N.O. lopende
evenwijdige lijnen, moeten m.i.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

23
verklaard worden met behulp van twee opeenvolgende Keulse expansies, waarvan
1)
de jongste wellicht omstreeks 800 en de oudste omstreeks 400 kan zijn begonnen .
Over deze oudste Keulse expansie heb ik in Ts. 58, 224 vgg. uitvoerig geschreven.
Tot het exportgoed hebben o.a. behoord de vorm dingsdag, die het oudere tîsdag
vrijwel geheel verdrong, en het herstel van de nasaal voor scherpe spirans bv. in
gans en uns, die de Ingwaeoonse vormen gôs en ûs naar de uithoeken van ons
taalgebied terugdreef. Vooral het laatstgenoemde geval is interessant, omdat het
herstel van de nasaal een fraaie parallel vormt naast de (aanvankelijk maar ten dele
gelukte) pogingen tot herstel van het gi-prefix. Het wegvallen van de nasaal is een
even typisch ingwaeonisme als de palatalisatie der velare consonanten. Evenals
de palatalisatie in het Westingwaeoonse gebied minder konsekwent optrad dan in
het Oostingwaeoonse en beperkt bleef tot enkele gevallen (voornamelijk velare
consonanten voor onbetoonde i), was waarschijnlijk ook het wegvallen van de nasaal
voor scherpe spirans in het Westen aan bepaalde regels gebonden, terwijl hij in het
2)
oostelijke kerngebied in alle gevallen klankwettig plaats greep . Ook bij het herstel
van de weggevallen nasaal zal het uitgangspunt wel gezocht moeten worden in de
streek ten zuiden van Keulen die, tegenover de oude Ingwaeoonse vernieuwingen
uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, het nog oudere Oerwestgermaanse
standpunt had gehandhaafd.
De twee vragen die de studie van onze dialektproblemen beheersen zijn: hoe zag
het Nederlands er uit in de Ingwaeoonse tijd? en: hoe heeft het Nederlands zijn
Ingwaeoonse karakter verloren? Om de eerste te kunnen beantwoorden moeten
wij onze blikken richten op het kustgebied aan de Noordzee, voor de tweede ligt
het antwoord in het Middenduitse Rijngebied. Ons taalgebied is als het ware
gespannen tussen het Noordzeestrand en de Eifel. Om zijn structuur te begrijpen
moet men naar de randen kijken, want anders blijft alles ‘in de lucht hangen’!
K.HEEROMA

1)
2)

Zie ook de aardbei-kaart in Zs. f. Maf. 15, 69.
Zie Ts. 58, 230.
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Potgieter's familie
‘De hemel weet, waarom ik zooveel aan Zwolle en kindsheid dacht. Niet
met die bitterheid, die mij anders wel aankleeft, maar met een zeker
1)
genoegen en weemoed. Mijne moeder, mijne arme moeder!’
Sinds Verwey, in 1903, zijn ‘Leven van Potgieter’ en zijn ‘Potgieter's Testament’
uitgaf, en De Raaf, in De Nieuwe Gids van 1910, een artikel ‘Uit Potgieter's
jongelingsjaren’ publiceerde, zijn wij met de Potgieter-studie vrijwel niet verder
gekomen. Een opvallend feit, dat des te opmerkelijker is indien wij bedenken, hoe
grondige kennis van het leven van onzen negentiende-eeuwschen
dichter-bij-uitnemendheid een essentieele voorwaarde is tot een goed begrip en
juiste waardeering van zijn werk.
2)
Groenewegen en Verwey hebben zich bij hun biografieën van Potgieter
voornamelijk ten doel gesteld om met zijn leven als uitgangspunt zijn dichterlijken
arbeid te verklaren. Zij waren de eersten, en daar hun kennis speciaal van 's dichters
jeugd onvolledig was, en zij ook van het beschikbare materiaal niet altijd het juiste
gebruik gemaakt hebben, liepen hun interpretaties met betrekking tot Potgieter's
eersten tijd gevaar later onhoudbaar te blijken. De Raaf is dan ook in staat geweest
met name de opvattingen van Verwey aan te vullen, en waar noodig, te verbeteren.
Zijn groote verdienste is wel, dat hij met veel nadruk gewezen heeft op Potgieter's
jongelingsjaren als sleutel tot het geheim, dat diens leven voor ons vormt. Hij gaat
ook op andere wijze te werk dan zijn voorgangers: door de aandachtige lezing en
analyse van een goed deel van 's dichters jeugdpoëzie, teekent hij ons een Potgieter,
dien wij kunnen benaderen en begrijpen, en gunt hij

1)
2)

Dagboek in Zweden; Donderdag 14 Juli 1831 (U.B. te Amsterdam).
E.J. Potgieter; door J.H. Groenewegen. Haarlem 1894.
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ons een blik in diens hart. Onjuiste voorstellingen van Verwey over de
liefdeservaringen in Antwerpen en Zweden worden rechtgezet. Minder nadruk valt
op den anderen factor in Potgieter's jeugd, die levenslang zijn invloed deed gelden:
op de huiselijke omstandigheden te Zwolle. Niettegenstaande De Raaf wijst op den
beteekenisvollen inhoud van een gedicht als ‘De Twintigjarige’, en uit de brieven
van Ds. de Keizer aanhaalt wat hij noodig heeft voor zijn conclusie: ‘oneer en
schande moeten het ouderlijk huis zijn binnengeslopen, neen, er zijn
1)
binnengehaald’ , komt ook hij nog niet tot de feiten.
Door deze, meer historische dan letterkundige bijdrage, wil ik hier uiteenzetten
hoe de financieele, en dientengevolge maatschappelijke omstandigheden waren,
waaronder Potgieter het levenslicht aanschouwde en opgroeide. De drang daartoe
wordt bepaald door mijn wensch ‘het halflicht, waarin hij niet onbewust zeker zijn
2)
ouders gelaten heeft’ , te ontsluieren. Daarmede is tegelijkertijd het verschil in
werkwijze tusschen voorheen en thans aangetoond. Het meerendeel van de
tijdschriftartikelen en persoonlijke herinneringen, die in de vorige eeuw over Potgieter
geschreven zijn, had nabestaanden en verwanten te eerbiedigen, en indien men
iets had weten te ontdekken, dat aanstoot had kunnen geven of kwetsend had
kunnen zijn, zou men het stellig verzwegen hebben. Maar nú gaan de
gebeurtenissen, die het kind Potgieter omringden, meer dan een eeuw terug. Zij
kùnnen zelfs niemand meer aanleiding tot ergernis zijn. Alle wetenschappelijk
onderzoek is immers meedoogenloos! Het gaat recht op zijn doel af en ontziet noch
piëteit noch sentiment.
In deze overtuiging aarzel ik niet langer het resultaat van mijn onderzoekingen in
het Zwolsche archief openbaar te maken, ook al ben ik mij ervan bewust, dat zij te
zijner tijd nog kunnen worden aangevuld.
Voor de goede orde heb ik de stamreeks van Everhardus Johan-

1)
2)

De Nieuwe Gids XXV: I, blz. 574 (jrg. 1910).
A. Verwey: ‘Het Leven van E.J. Potgieter’, blz. 7.
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nes hieronder als bijlage opgenomen, om daarnaar in den loop van mijn artikel te
1)
kunnen verwijzen .
Wie, als noodzakelijke voorwaarde voor een juist oordeel over Everhardus Johannes
Potgieter, zijn leven - speciaal: zijn jeugd, bestudeert, en bij biografen en andere
schrijvers ter school gaat, merkt al spoedig, dat zij het wel eens zijn in één ding: er
ligt een bijzonder waas over de jongelingsjaren van onzen dichter. Het is een
merkwaardig feit, dat juist degeen, van wien wij de meeste stof over Potgieter's
familie zouden verwachten: zijn boezemvriend Busken Huet, ons zoo weinig
mededeelt. Er schijnt in den kring van Potgieter's vrienden zelden, zoo ooit, over
het ouderlijk huis te Zwolle gesproken te zijn. Noch in de brieven aan of van Drost,
Heye en Bakhuizen van den Brink, noch in die aan Huet, valt iets van belang over
zijn familie te lezen. Blijkbaar zag men hoog tegen Potgieter als mensch en dichter
op, of vond men het pijnlijk hem hieromtrent vragen te stellen. Een vriendschap, die
zich niet verder uitstrekt dan de persoon van den vriend, is in onzen tijd nu eenmaal
niet denkbaar. Immers men verbindt zijn gevoelens van sympathie niet aan hèm
alleen, maar tevens aan den kring, waarin men hem dagelijks gadeslaat; aan de
huiselijke sfeer, waarin hij leeft, en aan zijn familie, waarvan hij de tradities bewaart,
en waaraan hij zijn eigenschappen ontleent.
Over De Raaf's gissingen sprak ik terloops reeds. Het opschrift boven dit opstel
werd door hem als fragment uit een dagboek, in Zweden door Potgieter bijgehouden,
gepubliceerd. Uit een brief van Ds. de Keizer haalt hij, waar er sprake is van 's
dichters

1)

Voor de samenstelling van den volledigen stamboom der Zwolsche familie Potgieter ben ik
grooten dank verschuldigd aan den heer J: Geesink, gemeentearchivaris te Zwolle, die mij
bij het opsporen en verifieeren van gegevens voortdurend ter wille is geweest. Mijn
voornaamste bron is geweest een handschrift van den heer J. Wijnbeek, in 1908 ter
gelegenheid van de herdenking van 's dichters honderdsten geboortedag vervaardigd en
bevattende verscheidene aanteekeningen uit doop-, trouw- en overlijdensregisters omtrent
de familie Potgieter.
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broeders Jan en Klaas, den zin aan: ‘dat zij niet bij voorkeur door hun medeleerlingen
1)
geacht en gezocht worden, schijnt mij nogal vrij duidelijk te zijn’ . Alles
samenvattende, concludeert De Raaf: ‘neen, er was iets ergers dan armoede. Oneer
en schande moeten het ouderlijk huis zijn binnengeslopen, neen er zijn
2)
binnengehaald’ .
Ook Verwey brengt verscheidene voorbeelden in zijn genoemde biografie
hieromtrent bij. Hij doet zulks, waar hij schrijft: ‘Met de inlijving bij Frankrijk, in 1810,
kwam de tiërceering, de waardeloosverklaring van twee derden van de staatsschuld...
Een gevolg ervan waren “menigvuldige bankbreuken”, en een gevolg daarvan weder
het invoeren van zeer groote bezuinigingen in ontelbare huisgezinnen, die voor
heen in volle ruimte geleefd hadden! Wat was er meer noodig om het sombere te
3)
verklaren in den huiselijken kring der Potgieters?’ of wanneer hij zegt: ‘Liefde is
niet algenoegzaam, wanneer haar gebrek vergezelt. Zonder twijfel, hij doet ons een
blik slaan in de binnenkamer van de Potgieters’. ‘Het deed U gissen, dat er aan het
4)
huwelijksleven van de ouders iets haperde’ .
Bezien wij dat leven der ouders, dan wint de moeder het bij ons van den vader.
Is het vooral omdat wij weten, dat zij het was, die ervoor zorg droeg dat de vijfjarige
Everhardus naar school gezonden werd, en zoodoende op gebrekkige wijze ontving
wat de vader hem onthouden zou hebben? Hebben wij medelijden met haar, als zij
5)
in 1840 alleen en verlaten te Oirschot overlijdt , wat dan ook de reden tot deze
scheiding der ouders geweest is? Of is het allereerst haar beklagenswaardige rol
als vrouw van een bankroetier, als dochter en zuster van een faillietverklaarden
vader en broeder, die ons roert?

1)
2)
3)
4)
5)

U.B. te Amsterdam. - Album Potg. 1.
De Nieuwe Gids, XXV; 1910: I, blz. 574.
Vgl. ald. blz. 3 en 5.
Vgl. ald. blz. 12 en 138.
Haar overlijden werd aangegeven door Jan Söhngen, Kostschoolhouder, en Gijsbert, de
Jong, gebuur van de overledene. Men vgl. de desbetreffende acte van den Burgerlijken Stand.
(Acten van overl. van Oirschot; 1840; no. 16). Men vgl. ook aant. 1 op blz. 15.
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Inderdaad! Hiermede hebben wij man en paard genoemd. Het ‘mijne moeder, mijne
arme moeder’ klonk in het Zweedsche Journaal niet zonder reden. ‘Geen vloek voor
1)
de voogd, die zijn roeping verried’, bevat meer toepasselijks dan men wel vermoedt .
Het wàs niet de tiërceering van de staatsschuld - Vader Potgieter bezat niet veel
stukken - die het gezin, ‘dat van deftige burgerafkomst was’, te schande maakte.
Het waren geen menigvuldige bankbreuken, die noopten tot groote bezuinigingen,
ook in den kring der Potgieters. ‘De ontoonbare verwantschap’, die den fijngevoeligen
dichter zijn leven lang ergerde, vond haar oorzaak in den financieelen ondergang
van de handelshuizen Potgieter en Van Ulsen, en Jan van Ulsen en Zoon, die
jarenlang tot Zwolle's roem hadden bijgedragen. In weinig meer dan tien jaren
zouden de gezinnen van den oud-burgemeester Jan Claaszn. v. Ulsen, en van diens
schoonzoon Hermannus Potgieter tot de grootste armoede gebracht worden.
Gaat men de rechtstreeksche afstamming van de familie Potgieter na, dan valt het
op, dat zij gedurende de geheele 18e eeuw haar stand van deftige burgers heeft
weten te handhaven. Misschien ook is het beter te constateeren, dat wij bij den
overgang tot genoemde eeuw een duidelijk streven naar ‘hooger op’ zien, dat,
naarmate zij groeide, nog toenam. Uit het huwelijk van Johan Potgieter met Willemina
Milanus waren, behalve drie dochters, ook drie zoons geboren: Hermannus, Peter
en Anthony, van wie de eerste en oudste zich aanvankelijk in zijn geboortestad als
lakenkooper vestigde. Aanvankelijk, want weldra werden hèm en zijn broeders de
Zwolsche grenzen te eng. Pieter Potgieter vinden wij in Amsterdam als chirurgijn
terug, waar hem bij zijn vroeg overleden vrouw Joanna Schouten een zoon: Jan
Cornelis geboren werd. Van de vier, uit de echt van dezen laatste met Maria Elisabeth
van Hulsteyn geboren dochters, stierven er drie op jeugdigen leeftijd, terwijl de
oudste: Johanna aldaar haar achterneef An-

1)

‘De Twintigjarige’ (Poëzie II, blz. 8).
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thony Potgieter (zie onder) huwde. De jongste broeder, de genoemde Anthony,
oefende blijkens zijn huwelijksacte te Deventer, waar hij den 14en Mei 1765 Catrina
Schornagel trouwde, het beroep van voerman uit. Geen symptoom van deftige
burgerschap, zal men zeggen. Inderdaad schijnt de maatschappelijke standing van
dit gezin minder groot geweest te zijn, hetgeen niet wegneemt, dat hetzelfde streven
naar ‘omhoog’ zich ook hièr openbaarde. De gelijknamige kleinzoon Anthony
Potgieter was heel- en vroedmeester te Leiden, en huwde er zijn achternicht Johanna
Potgieter. Hun jongste dochter Sara Maria Elisabeth, die te Amsterdam den 26sten
September 1912 overleed, ‘vermaakte bij testamentaire beschikking van 11 October
1910 alle aan haar behoorende portretten van - en gedrukte boeken, geschreven
dóór of over E.J. Potgieter, aan het Museum van de Vereeniging tot Beoefening
1)
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis’ .
De oudste zoon Hermannus, lakenhandelaar van beroep, leidde een min of meer
zwervend leven. Volgens het lidmaatboek van Zwolle deed hij aldaar op 30/31 Maart
1744 zijn geloofsbelijdenis. Nog den 20sten December van ditzelfde jaar vertrok hij,
met attestatie naar Groningen. Wanneer hij te Kuinre, in 1752, Zwaantie Engbers
trouwt, is hij ‘Jongman van Blokzijl’. Onmiddellijk nà zijn huwelijk vertrekt hij naar
Amsterdam, waar hij zijn kinderen laat doopen. Het Zwolsche lidmaatboek geeft
aan, dat hij vóór Paschen 1769 weer in zijn geboortestad terug was. Zijn
schoonmoeder, Helena Witman, sinds 1749 weduwe van Ds. Engbers, woonde bij
haar zoon en dochter in, en overleed te hunnen huize op 16 December 1773. Bij
testament van den 13den April 1769 had zij haar dochter tot universeel erfgename
benoemd; haar innocente zoon Henricus Engbers zou levenslang het vruchtgebruik
genieten van vijf huizen, die zij te Amsterdam bezat. Onbemiddeld was zij dus
geenszins! Dit, gevoegd bij het zeer kleine gezin, dat Hermannus Potgieter had
groot te brengen, zal zeker tot de vermeerdering van zijn fortuin hebben bijgedragen.
De lakenhandel,

1)

Vgl. de verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis. XXIX, 2e Reeks, 5e druk. 1913.
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energiek gedreven, floreerde; Potgieter werd een gezien man. Hij kocht verscheidene
1)
2)
huizen in de Diezerstraat , en een graf in de Michaëliskerk , waar zijn ouders er
3)
ook een bezeten hadden . De politieke gebeurtenissen tijdens de Revolutie gingen
niet zonder meer aan hem voorbij. Immers in 1795 werd hij tot lid gekozen van een
commissie, die tot taak had een plan te ontwerpen voor een verkiezing van nieuwe
Representanten. Den 30sten Maart van dat jaar zag hij zich tot een van de zestien
gekozen Representanten benoemd. Op den 4en Mei werd hij herkozen en bleef
eenige jaren achtereen op het kussen. In 1805 was hij nogmaals keurnoot.
Bij testament, voor Schepenen van Zwolle op 9 December 1805 gepasseerd, had
hij zijn eenigen zoon Everhardus Johannes tot universeel erfgenaam benoemd. Het
was slechts een speling van het lot, dat de vader dien zoon overleefde. Het feit, dat
Everhardus Johannes ‘in minder gelukkige omstandigheden’ stierf dan Hermannus,
zal voor een deel daardoor verklaard kunnen worden. Zeker is, dat de lakenhandel,
welken de stamhouder voortzette, minder bloeide, en dat de zorgen voor de
opvoeding van de kmderen, waaronder drie zoons, begonnen. Een tweede huwelijk
met Margaretha van Hengelen bracht nòg een zoon voort, die naar zijn vader
genoemd werd, en ter onderscheiding van zijn gelijknamigen neef, steeds zich ‘E.zn’.
noemde. Die tweede vrouw was het, die na den dood van haar man met haar zoon
en stiefkinderen Anna Jacoba en Johannes Leonardus Zwolle metterwoon verliet
voor Amsterdam, en in wier huis onze dichter, onmiddellijk nà zijn verblijf te
Antwerpen, zijn intrek nam. Dat de laatste op zijn grootmoeder gesteld is geweest
4)
moge het gedicht, dat hij kort na haar dood schreef, bewijzen . Zij schijnt door haar
stiefkinderen hartelijk bemind te zijn, en haar korte huwelijk heeft voor haar een
diepe beteekenis gehad. De tekst

1)
2)
3)
4)

Genummerd 85, 86 en 126.
Nc. 513.
No. 496.
Tot op heden nog nooit volledig uitgegeven.
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van de overlijdensannonce van haar man, die hier voor mij ligt, is daar een illustratief
voorbeeld van:
‘De vroege morgenstond van den vroolijksten dag, den eersten dag
van dit jaar, op welken duizenden zich blijde zegenen, baarde mij de
hartgrievendste smerte en deed mij hartetranen plengen! daar mijne
dierbare echtgenoot, Everhardus Johannes Potgieter, mij door den dood
ontrukt wierd. Ik leefde slechts bijna vijf jaren met hem in den
genoeglijksten echt; maar nu scheurde eene felle zinkingkoorts hem, in
het 53ste jaar van zijn, voor mij en onze kinderen, allernuttigst leven, in
weinige dagen, van mijne zijde en van mijn hart. Ik treur over dit verlies,
maar zwijg, aanbid, en hoop op den God mijnes levens, bij wien alle mijne
paden zijn, die mij en onze kinderen niet begeven of verlaten zal.’
Zwolle
I January 1809
MARGARETHA POTGIETER
geb. van Hengelen.
Van de zoons Potgieter zette, der traditie getrouw, de oudste: Hermannus, den
voorvaderlijken lakenhandel voort. De tweede, Hendrik, vestigde zich als koopman
te Zwolle, terwijl Johannes Leonardus commissionnair in Amsterdam werd. Door
droeve omstandigheden zag deze zich genoodzaakt de hoofdstad te verlaten. Uit
het ‘copieboek van vriendschappelijke briefwissel’, door Potgieter in Zweden
bijgehouden, blijkt dat deze den afscheidsbrief van zijn oom, die naar Suriname
vertrokken was, op 22 en 29 September van Gothenburg uit beantwoordde, hem
1)
‘troostte in zijn lot’, en een ‘oordeel over hem’ uitsprak . Drie jaar later overleed
deze reeds te Paramaribo. Ook 's dichters brieven aan zijn anderen oom, zijn
naamgenoot Everhardus Johannes, met wien Anna Jacoba later samenwoonde,
2)
getuigen van een goede verstandhouding .

1)
2)

U.B. te Amsterdam, gend. A.J. 25.
Om één voorbeeld te geven: (U.B. te Amsterdam; A.J. 25): Den Heere E.J. Potgieter,
Amsterdam. Over B. jr. Over de toestand der vrouw; over En; mijne nieuwe woning en
beschrijving der markt; over mijnen vader en mijne broeders. De waan der dames. Mijn verblijf
en de Zweedsche meisjes.
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Hermannus Potgieter had in 1807 Berendina Margaretha van Ulsen getrouwd,
waarmede twee bekende Zwolsche families geallieerd werden. Van Ulsens waren
er reeds in de 17e eeuw te Zwolle gevestigd, en blijkbaar van oorsprong linnenwevers
die kwamen van Ulzen (in het Bentheimsche). 's Dichters moeder was het tweede
kind uit het huwelijk van Jan Claaszn. van Ulsen en Sophia Johanna Damman. Het
oudste was Nicolaas Hermannus, geboren 21 Juli 1780, terwijl het gezin nòg twee
dochters telde, te weten Geertruid, geboren den 21sten December 1785, en
Willemina, geboren den 26sten Maart 1788. Jan van Ulsen zette den textielhandel
van zijn vader, dien deze in samenwerking met Hermannus Damman onder den
naam ‘Van Ulsen en Damman’ gedreven had, voort. Later associeerde hij zich met
zijn eenigen zoon, en kreeg de vennootschap den naam: ‘J. van Ulsen en Zoon’.
Ook hij bewoog zich op staatkundig terrein. Den 3en Mei 1796 werd hij lid van de
Municipaliteit. Op 2 Mei 1797 volgde zijn benoeming tot vertegenwoordiger des
Zwolschen Volks. In 1798 was hij Municipaal, en in 1802 aanvaardde hij het ambt
van Burgemeester en Schepen van zijn geboortestad. Als zoodanig werd hij in 1804
voor den tijd van zes jaar herkozen, maar door Z.M. den Koning van Holland in 1808
honorabel ontslagen.
Het huwelijk van de ouders van den dichter was dus geenszins een mésalliance
van één der partijen, maar een volkomen gelijkwaardige verbintenis van twee
aanzienlijke Zwolsche families. Mochten de van Ulsens al roemen op hun afstamming
1)
van de Greves , de Potgieters konden met de Engbersen voor den dag komen; of
wezen eerstgenoemden in hun genealogie een Van den Bosch aan, dan konden
de laatsten wijzen op hun verwantschap met een Milanus!
Vader Potgieter ging een compagnonschap aan met zijn zwager van Ulsen, die,
zooals wij zagen, reeds firmant van de firma J. van

1)

Juffrouw Aleida Greve, dr. v. den Heer Geurt Greve, gemeensman, Burger hopman der stad
en contrarolleur van de convoien en licenten, en v. Vrouwe Lamberta Holt, overleed te Zwolle
den 4en Februari 1742, en stichtte bij uiterste wil in datzelfde jaar het: ‘Vrouwenhuis’.
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Ulsen en Zoon was. Op deze wijze zouden niet alleen de familiebanden, maar ook
hun beider zaken verstevigd worden. Voor den ouden Potgieter kon zulks niet
onwelkom zijn. De lakenhandel was allengs achteruitgegaan; in 1810 is Hermannus
beneden de 5000 gulden gegoed! Al van datzelfde jaar dagteekenen vijf obligatoire
handschriften, ieder in originali groot 1000 gulden, welke bedragen hij geleend had
van zijn stiefmoeder Margaretha van Hengelen tegen een rente van 4¾% 's jaars.
In 1814 nam hij bij mejuffrouw de Wed. Hendrika van de Eeze, geb. Damman,
renteniersche, 1000 gulden op à 5%. In 1816 leende Mr. H.W. Greven, lid van de
rechtbank van eersten aanleg, hem 2000 gulden tegen 5%, voor welke
schuldbekentenis Jan van Ulsen zich borg stelde. De freule D.C. van Plettenberg
was sinds 1821 creditrice voor een bedrag van 1500 gulden.
Wat al jaren lang te voorzien was, gebeurde eerst in 1825. Door het vullen van
het eene gat met het andere had vader Potgieter het lang volgehouden. Nu barstte
de bom. Een wisselbrief van den 8sten November 1824, groot 328 gulden, door
Heinrich Sebes, koopman te Lennep (Pruisen), getrokken op de heeren Potgieter
en Van Ulsen, betaalbaar gesteld twee maanden na dato, en door laatstgenoemde
geaccepteerd, was niet voldaan op den 10en Januari 1825. Sebes zond een rekwest
naar de rechtbank van eersten aanleg, tevens recht doende in zaken van koophandel,
te Zwolle, die op 31 Maart 1825 de firma in staat van faillissement verklaarde en
gelastte, dat de personen van Potgieter en Van U1-sen te hunnen huize in bewaring
van een der deurwaarders werden gesteld. Nog dienzelfden dag werd Mr. F.P.A.
Heerkens tot rechter-commissaris in den faillieten boedel benoemd en werden Mr.
1)
J.A. Sandberg, advocaat, en Hermannus Smale, koopman, tot agenten aangesteld .

1)

Deze en de volgende aanteekeningen zijn door mij gemaakt uit de registers van het archief
der rechtbank van eersten aanleg te Zwolle (1811-1838), te weten: Vonnissen van de rechtbank
van koophandel, 1823-1827; 1 deel (ms. inventaris No. 144), en stukken betreffende het
faillissement Potgieter en van Ulsen, met lijst van aanwezige stukken (ms. inventaris No.
158). Eveneens werden door mij, uit het archief van het vredegerecht te Zwolle, geraadpleegd:
Akten anno 1825, nrs. 42 en 44. 1 katern (verzegeling boedel); idem de nrs. 62, 68, 69, 72
en 75. 1 katern (ontzegeling boedel). Door het deponeeren van deze stukken te Leiden, heeft
Mr. A. Haga, rijksarchivaris in Overijssel, mij in de gelegenheid gesteld mij ter zake volkomen
te oriënteeren, waarvoor ik hem hier nogmaals mijn dank betuig.
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Men begrijpe de verwarring in het gezin Potgieter. Een extract van het vonnis werd
op alle openbare plaatsen te Zwolle aangeplakt; de Overijsselsche Courant van den
5den April bevatte een groote annonce, terwijl een pamflet, op de persen van M.
Tijl en Zoon afgedrukt, ertoe bijdroeg de schande te verbreiden. Mr. Albertus Henrik
Herman Queysen, vrederechter van het kanton Zwolle, begaf zich op denzelfden
31sten Maart, met zijn griffier, ‘naar het huys van den Heer Hermannus Potgieter,
woonende in de Diezerstraat, denwelken wij ten zijnen huyze hebben gevonden in
eene kamer, uitziende met twee raamen op eene plaats, als ook zijnen compagnon
den Heer Nicolaas Hermannus van Ulsen en nadat wij hen de reden van onze komst
hadden bekend gemaakt en zij verklaard hadden daar tegen niet te opponeeren,
hebben wij alle de winkelgoederen, zich beneeden in het voorhuys of de winkel
bevindende doen brengen op eene bovenkamer uitziende met twee ramen op het
dak, op welke kamer wij tevens hebben doen brengen de winkelgoederen, welke
wij hebben gevonden op eene bovenvoorkamer, uitziende met drie ramen op de
straat, alsook nog de boeken en papieren tot de negotie betrekking hebbende, welke
de Heeren Potgieter en Van Ulsen ons, op onze requisitie, hebben ge-exhibeert,
daarna hebben wij de raamen van deeze kamer van binnen ieder met een spijker
vastgemaakt, vervolgens de deur gesloten en verzeegeld, en de sleutel aan onzen
griffier in bewaring gegeeven, waar na wij onzen deurwaarder Johannes Voetelink
hebben aangesteld tot bewaarder van onze zegel en de onverzeegelde goederen......’
Den volgenden dag werd de inboedel, behoorend tot het particuliere bezit van
Potgieter, verzegeld. Uit de opsomming van het, in de woning aanwezige, huisraad
krijgt men een indruk van den toenmaligen welstand in de familie. Een
mahoniehouten secre-
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taire, eenige porceleinen beeldjes, een pendule onder een glazen stolp, negen
zilveren lepels en vorken, en een bijbel met koperen beslag vormen de hoogtepunten.
Het contante geld, in huis aanwezig, bedroeg ƒ 884.73.
Den 28sten April werden de meubelen en private eigendommen geschat, terwijl,
na de ontzegeling op den laatste der maand, een begin werd gemaakt met de taxatie
van de ‘laakenen en winkelgoederen’, welke eenige dagen in beslag nam.
Wat tot nog toe in het huis in de Diezerstraat had plaatsgevonden, was een
getrouwe afspiegeling van de gebeurtenissen in het huis van Jan van Ulsen. Aan
het vonnis over vader Potgieter ging op 22 Maart 1825 de faillietverklaring van de
firma J. van Ulsen en Zoon vooraf. Dubbele zorgen voor Nicolaas Hermannus, als
firmant van beide huizen; drievoudige smart voor Berendina Margaretha van Ulsen,
als vrouw, dochter en zuster van de getroffenen. Het lot had den ouden van Ulsen
wèl weten te treffen! Sinds eenige jaren blind - en daarom de zorgen voor zijn zaken
aan zijn zoon toevertrouwend -, en in een armoedig vertrek ten huize van de weduwe
Egbert Dekkers-van Cleef ziek te bed liggend, treffen wij hem aan; hij zou zijn
schande niet lang meer overleven, en van de armen begraven worden! Evenmin
als zijn schoonzoon, ontging hij de voorloopige hechtenis en de verzegeling van
zijn eigendommen. ‘De weinige meubels’, welke zich te zijnen huize bevonden,
werden ‘dadelijk geïnventariseerd, als niet wel voor verzegeling vatbaar’.
Het rapport van den rechter-commissaris constateerde ‘dat bij voorloopige
examinatie der boeken, en uit de ingewonnen informatien, vooralsnog niet is
voorgekomen, dat er eenig bewijs van bedrog of strafbare handelingen aan zijde
der gefailleerden aanwezig zouden zijn’. Vader en zoon werden dan ook uit het
arrest ontslagen; aan Geertruid van Ulsen, die 200 gulden in de zaak had, en van
de winst moest leven: ‘al wat er van kwam, was voor de huishouding’, werd
voorloopig 3 gulden per week uitbetaald ten laste van den boedel.
Maar keeren wij naar de woning in de Diezerstraat terug. Reeds
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op 7 April had de rechter-commissaris in het faillissement de beschikking over een
voorloopige balans, die een actief van 24.245.30½ gulden tegenover een passief
van 68.505.71 plaatste, ‘zijnde op deze balans, doch afzonderlijk medegevoegd het
actief van de boedel van Hermannus Potgieter, zijnde 3500 gulden, en het passief
6638.65 gulden’.
‘Belangende de oorzaak van dit faillissement’ deelde hij mede: ‘Zoo is bij het
gemis van een kas, wissel, en huishoudingboek, gevoegd bij de onnauwkeurigheid
der bestaande boeken, het onderzoek bijna ondoenlijk om zulks met zekerheid op
te geven, evenwel zoo niet de gefailleerden, bij het aangaan van hunne
compagnieschap, reeds beneden parie geweest zijn, schijnt dat failliet als dan aan
slordigheid, verzuim en onverschilligheid door onderlinge verdeeldheid, twist en een
ongelukkige huishouding te kunnen worden toegeschreven, terwijl het niet geblijkt,
dat men in dezen ter kwader trouw, of met bedrog heeft te werk gegaan.’
Vader Potgieter kreeg zijn vrijheid weer. Tot onderhoud van het gezin werd 12
gulden per week uitbetaald.
Wegens de verspreidheid van de crediteuren - vele woonden in Frankrijk,
Duitschland en België, welk feit nogmaals op den grooten omvang van den
lakenhandel wijst - werd de termijn van aanmelding verlengd. Van 27 en 28 Juni,
en van 26 September 1825 dagteekenen de rapporten over de vergaderingen van
de schuldeischers. De omstandigheid, dat Van Ulsen Jr. in beide faillissementen
als firmant gemoeid was, maakte de zaak niet eenvoudiger; de firma J.v. Ulsen en
Zn. stond bij Potgieter en Van Ulsen in het krijt, èn omgekeerd; de crediteuren in
het faillissement Van Ulsen en Zoon wilden ook aanspraak maken op het actief van
Nicolaas Hermannus in de firma Potgieter en Van Ulsen. Daarom werd besloten
beide zaken streng gescheiden te houden.
Tot de schuldeischers in den privaten boedel van Potgieter behoorde o.a.
mejuffrouw Margaretha van Hengelen, allereerst voor het genoemde bedrag ad
5000 gulden, en in de tweede plaats als eigenares van het door Hermannus
bewoonde huis in de Diezerstraat, waarvan hij de huur, totaal ten bedrage van
472,50 gulden,
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sinds 1 Mei 1824 schuldig was gebleven. In een vergadering van 8 October deed
Hermannus het voorstel, om die particuliere schuld te voldoen met 10%, n.l. 5% op
15 November en 5% op 1 Maart 1826, terwijl hij op de schuld der firma 14%, te
weten 10% dadelijk, en 4% op 1 Maart 1826 zou betalen. Na een nieuwe vergadering,
op den 15en December gehouden, werd vier dagen later een weinig hiervan
afwijkend plan door de crediteuren aangenomen. Den 27en December 1825
verklaarde de rechtbank ‘Regt doende in naam des Konings, den faillietverklaarden
firma van Potgieter en Van Ulsen, kooplieden te Zwol, benevens Hermannus
Potgieter voor zijn particulier verschoonbaar, en geschikt om hersteld te worden’.
Was het faillissement al opgeheven, daarmede waren de geldzorgen nog
geenszins verdwenen. In de Overijsselsche Courant van 12 Mei 1826 komt de
volgende annonce voor:
‘De ondergeteekende aan het concordaat, aangegaan met zijn
crediteuren voldaan hebbende, roept bij dezen op alle die welke hem nog
iets verschuldigd zijn, - om hetzelve vóór of uiterlijk op 31 dezer aan hem
te voldoen; zullende de achtergeblevene na dien tijd geregtelijk
aangesproken worden.’
Zwolle, den 10 Mei 1826.
H. POTGIETER.
Dat was krasse taal! Niet alleen voor iemand, die juist een proces achter den rug
had, maar ook voor hem, die weldra opnieuw wegens non-betaling vervolgd zou
worden. Blijkens het archief van-het vredegerecht werd vader Potgieter 27 September
1826 veroordeeld wegens schulden groot 260 en 264.07 gulden, welke bedragen
den 30sten October van het volgend jaar nog niet voldaan waren. En van zijn slechte
financieele omstandigheden getuigt ook de volgende procuratie op den heer
Johannes Leonardus Potgieter te Amsterdam, geregistreerd te Zwolle 21 Juli 1826:
‘Compareerde voor Mr. Johannes van der Gronden, Openbaar notaris,
residerende te Zwolle, hoofdplaats van de Provincie Overijssel, de Heer
Hermannus Potgieter, particulier, wo-
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nende te Zwolle, dewelke verklaarde bij dezen tot zijnen specialen en
generalen gemachtigde te benoemen en aan te stellen den heer Johannes
Leonardus Potgieter, commissionair, te Amsterdam woonachtig, speciaal
om in zijnen naam en van zijnentwege als mede erfgenaam van wijlen
den heer Everhardus Johannes Potgieter en zijne voor-overledene
echtgenoot Helena Alberts, hetzij publiek of uit de hand te verkoopen
voor zoodanige prijs en onder zoodanige lasten, bedingen en
voorwaarden, als de Heer geconstitueerde zal raadzaam oordeelen:
o

1 . een huis, staande te Amsterdam in de Ridderstraat, genaamd de
Kleine Heer;
o

2 . een huis aldaar op de Muidergracht, tusschen de Heerenen
Keizersgracht;
o

3 . een huis op de Wittenburgergracht bij de Paalbrug.
Voorts nog als mede erfgenaam van wijlen Hermannus Potgieter en zijne
voor-overledene echtgenoot Zwaantie Engbers:
o

1 . een huis op de Leidsche gracht, tusschen de Baangracht en de
Leidsche Dwarsstraat;
o

2 . een huis in de Looyerstraat, tusschen de eerste en tweede
dwarsstraten;
den eigendom en het genot der verkochte panden aan de respective
koperen te transporteren, met overgifte der titels en bewijzen van
eigendom.........’
Den 16en November 1827 woonde Hermannus Potgieter nog te Zwolle; het huis
in de Diezerstraat werd er op 11 December verkocht. Waarschijnlijk heeft hij Zwolle
tusschen dezen datum en den 29sten April 1828 verlaten, maar waarheen hij
getrokken is, is mij niet bekend geworden. Zooveel is zeker dat hij nòch te
1)
Amsterdam, zooals men tot nu toe meende, nòch te Zwolle is overleden .

1)

Nasporingen in het Amsterdamsch Bevolkingsregister brachten een vestiging van het gezin
Potgieter omstreeks 1830 tot op heden niet aan het licht. Wel bleek uit de Wijkregisters van
Oirschot, dat Hermannus Potgieter met echtgenoote en dochter aldaar omstreeks 1840
woonde. Wanneer en waarheen vader en dochter echter zijn vertrokken, valt niet na te gaan,
omdat men zulks blijkbaar verzuimd heeft aan te teekenen. In de registers van overlijden
komt de naam Potgieter niet voor.
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Veel langer nasleep had het faillissement J. van Ulsen en Zoon! Op de
crediteurenvergadering van 8 October 1825 bleek, dat de schuld der firma ƒ
33.136.95¾ bedroeg, terwijl de private schuld van Jan van Ulsen, ‘staande het
faillissement overleden’, ƒ 43.105.51¾, die van Nicolaas Hermannus van Ulsen ƒ
42.262.75½ groot was. Onder de schuldeischers van de firma trad op de heer H.H.
van Grevensteyn, als gevolmachtigde van mejuffrouw Everdina Geerlings van Cleeff,
wed. wijlen Egbert Dekkers, koopvrouw in kaarsen, negotieerende op de firma van
de wed. G. Lans en Zoon, en wel voor een bedrag van ƒ 6.106.95, ‘benevens de
daarop verlopene interessen, ter erlanging van welke somma's aan creditrice in
dezen eene cessie zoude zijn gedaan van eene somma van 8000 guldens, in
mindering van hetgeen Nicolaas Hermannus van Ulsen in de compagnieschap met
Mejuffrouw van Hengel en den Heer van Cleeff te Amsterdam te vorderen zoude
hebben, echter omtrent welke cessie men onzeker was of zoude valideeren, zoo
verklaarde de Heer comparant q.q. deze aangave te doen casu quo en alleen
wanneer opgemelde cessie geen effect mogt sorteeren’.
Het is voor het eerst, dat wij vernemen hoe Van Ulsen Jr. ook gemoeid was in de
Amsterdamsche vennootschap van Hengel, van Ulsen en van Cleef, de firma, waar
onze dichter sinds 1821 werkzaam was. Aan deze omstandigheid schijnt het uitblijven
van eenig accoord met de crediteuren hoofdzakelijk te wijten geweest te zijn. Het
laatste stuk, dat ik in het dossier aantrof, was van den 4en Januari 1836; ik ontleen
er het volgende aan:
‘Uit die stukken blijkt hoofdzakelijk, dat het lange verwijl in dezen is toe
te schrijven aan de moeilijkheden, die de Provisioneele Syndics
ondervonden hebben bij de liquidatie en invordering van de pretensie,
welke de failliete massa N.H. van Ulsen heeft in de firma van Hengel, van
Ulsen en van Cleef;
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dat om die liquidatie te bekomen, Mejuffrouw Elisabeth van Hengel te
Amsterdam is moeten aangesproken worden, ten gevolge waarvan partijen
in den jare 1826 zijn gerenvoyeerd naar arbiters; dat dientengevolge in
den jare 1830 een arbitraal vonnis is gevallen, dat daarvan zijnde
geappelleerd, bij arrest van het Hoog Gerechtshof in 's-Gravenhage, in
de jare 1835 een eindvonnis is gevallen, volgens hetwelk, als hetzelve
arrest met de arbitrale uitspraak wordt in verband gebragt, door Mejuffrouw
van Hengel aan den boedel van Nicolaas Hermannus van Ulsen tusschen
de zeventien en achttienduizend gulden (daaronder begrepen de
interessen en renten) zouden moeten worden uitgeteld. Dat echter van
zijde van deze debitrice eene geheel andere rekening wordt gemaakt,
zoodat zij met de rente en kosten maar 3000 gulden zoude moeten
betalen, tot welke betaling zij zich bovendien onmachtig verklaard.’
Wanneer wij nu bij Groenewegen en Verwey als reden voor het vertrek naar
Antwerpen vermeld vinden dat de handel te Amsterdam achteruit- of slecht gegaan
1)
was , hebben wij in bovenstaande aanhalingen daarvan de oorzaak leeren kennen.
De massa Van Ulsen en Zoon werd aanzienlijk door de lange procedure benadeeld.
Wat ons ook de overtuiging geeft, dat de van Ulsens hun faillissement ten deele
buiten schuld leden, is het feit, dat zich in hun boedel een schuldvordering bevond,
groot ƒ 5600, ten laste van de firma Potgieter en van Ulsen en een andere, groot 37
mille, ten nadeele van Hermannus Potgieter zèlf. Men krijgt den indruk, dat vader
Potgieter in zijn financieele ruïne Van Ulsen meesleepte, ook al wist hij die negen
dagen langer verborgen te houden. Indien men de rapporten van de vergaderingen
der schuldeischers in beide boedels vergelijkt, komt men tot de conclusie, dat er in
het huis aan de Diezerstraat zorgeloos met het geld moet omgegaan zijn. Uit de
stukken van het Zwolsche archief verschijnt Hermannus Potgieter voor ons als een
achteloos koopman.

1)

Vgl. respect. blz. 50 en blz. 10 van genoemde biografieën.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

41
Potgieter's eerste jeugd, tot 1821 te Zwolle gesleten, valt juist in den tijd, waarin de
vader door de zorgen over zijn zaken, die langzamerhand verloopen, in beslag
genomen is. De jaren 1810-1820 zijn slechts het voorspel van wat in 1825 zal
gebeuren. Hoe veel duidelijker zijn ons de zinspelingen van den dichter geworden,
waaraan zijn werk zoo rijk is. ‘Liefde is niet algenoegzaam, wanneer haar gebrek
vergezelt’ - wij vatten er nu de volle beteekenis van. De voortdurende geldnood
deed afbreuk aan de huiselijke sfeer, bracht twist en oneenigheid, ja scheidde zelfs
de ouders in het gezin. En hoe zouden de kinderen Potgieter daar niet onder geleden
hebben? Ds. de Keizer schrijft in 1828 naar Antwerpen, dat de broeders van
Everhardus, 18 en 15 jaar oud, niet ‘gezocht’ zijn: het kan ons ternauwernood meer
verbazen.
Nù ook vinden wij voor het haastige vertrek van de dames van Hengel en van
Ulsen uit Amsterdam wel een andere verklaring, dan die Verwey en Groenewegen
ons gaven. 's Dichters eerste levensperiode, tot aan den dood van zijn vader toe,
is één vlucht vóór en zorg óver het geld. Hij kòn niet in Zwolle blijven, zonder gevaar
te loopen er geestelijk ten onder te gaan. Tante van Ulsen begreep dit en haar daad
van verlossing had niet later mogen komen! Maar ook in de hoofdstad werd allengs
de grond te warm onder de voeten. Zooals wij zagen, gingen de gebeurtenissen te
Zwolle hier niet onopgemerkt voorbij. In Antwerpen was men voorloopig veilig en
ver verwijderd van rechter en griffier. En wanneer het verblijf in de Scheldestad op
het alleronverwachtst wordt afgebroken en Everhardus te vroeg in eenzelfde sfeer
dreigt terug te keeren, wordt er voor hem een post als afgevaardigde van de familie
Trip gecreëerd. Zoo bezien, is zijn latere genegenheid voor tante Willemina dès te
begrijpelijker; aldus beschouwd stijgt onze sympathie voor deze vrouw, die voor
hem een tweede moeder was.
Met behulp van het nieuwe hier gegeven materiaal kunnen enkele belangrijke
vraagstukken die zich bij de bestudeering van Potgieter's jeugd voordoen, in een
ander licht worden beschouwd. Het was mijn bedoeling niet, om den invloed ervan
aan de werken
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van den dichter te toetsen. ‘Technische’ gegevens heb ik weergegeven; de
historische feiten hebben gesproken. Dat in aansluiting hierop het litteraire deel nog
eens moge volgen, hoop ik van ganscher harte.
ARN. STAKENBURG

Bijlage
1) Het geslacht Potgieter in Duitschland (Nordhorn)
Aangezien de registers van doop, huwelijk en overlijden te Nordhorn eerst met het
jaar 1750 aanvangen, moet men bij de beantwoording van de vraag naar de herkomst
van de familie Potgieter andere bronnen raadplegen. Daartoe leenen zich vooral
de Poorterboeken, welke in 1939 als ‘Heft 18 der Schriftenreihe “Das Bentheimer
Land”, Bentheimer Heimatsverlag, Nordhorn’, zijn uitgegeven. De hieronder volgende
stamreeks A-D is daaraan ontleend, maar de verwantschap tusschen de daarin
vermelde personen is niet bewezen. Zij is aannemelijk voor de generaties C en D,
in wie wij wellicht de grootouders en ouders van den Nederlandschen stamvader
1)
te Zwolle mogen zien .
A. Hermann Potgeter, pacht een stuk land van de Gereformeerde Kerk te Nordhorn
2)
anno 1519
B. Bernd Potgeter, afkomstig van Essen (Roergebied), wordt Burger te Nordhorn
anno 1540
C. Hermann Potgeter, sluit een verdrag met den stiefvader van zijn vrouw Tryne
Arents anno 1619
D. Herman Pottgeiter de Jonge, Burgemeester en zijn vrouw Schwenne Lodden
worden Burgers van Nordhorn 22 Februari 1649.

2) Het geslacht Potgieter in Zuid-Afrika
Harmen Potgieter Janszn., geboortig van Nordhorn en waarschijnlijk volle neef van
Herman (Hermanszn.?) Potgieter, den Zwolschen stamvader, huwde 8 Mei 1672
(te Swellendam, Zuid-Afrika) Isabella Frederiks, Wed. van Nicolaas Vlechtman en
3)
geboren te Amsterdam .

3) Het geslacht Potgieter in Nederland (Zwolle)
Ten onzent was de naam Potgieter reeds in de 15e eeuw, zoo al niet eerder, bekend,
met name te Deventer. In den ‘catalogus der archieven van het Groote

1)
2)
3)

Grooten dank ben ik verschuldigd aan den Heer H. Specht, Rector der Heimatverein der
Grafschaft Bentheim te Nordhorn, die mij deze inlichtingen welwillend verstrekte.
Vgl. Geschäftsbericht des Heimatvereins 1913, S. 24 en 25.
Vgl. het ‘Geslacht-register der oude Kaapsche Familien’, dl. III, door Chr. Goetzee de Villiers.
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1)

(vroeger Heilige-geesten) en Voorster Gasthuis te Deventer’ , ontmoeten wij
tusschen de jaren 1443 en 1453 verscheidene malen een Beernt Potgieter. Maar
2)
van verwantschap met de Zwolsche familie blijkt niets met zekerheid .
Wij zullen de stamreeks van onzen dichter aanvangen met den oudsten
Nederlandschen stamvader, n.l. Hermannus Potgieter, die zich in 1672 van Nordhorn
uit te Zwolle vestigde. Wellicht was hij een volle neef van den stichter van den
Zuid-Afrikaanschen tak en een zoon van generatie D.
I. Hermanus Potgieter, smid van Nordhorn3); overl. te Zwolle, begr. ald. vóór 4
4)
Mei 1716 . Burger te Zwolle 6 Augustus 1672; tr. Swaantie Gerritsdr., overl.
te Zwolle, begr. ald. 4 Mei 1716.
Uit hun huwelijk: (10 kinderen)
II. Johan of Jan Potgieter, gedt. te Zwolle 30 November 16905) en overl. te Zwolle,
begr. ald. 8 April 1747; tr. te Nieuwleusen 5 Mei 1725 (ondertr. te Zwolle 14
April) Willemina Milanus, dr. v. Peter Milanus en v. Hendrika Savost; gedt. ald.
9 Mei 1689, overl. ald., begr. 19 April 1768.
Uit hun huwelijk: (6 kinderen)
1) Hermannus, gedt. te Zwolle 6 Juni 1726. Volgt III.
2) Peter, gedt. te Zwolle 15 April 1731. Chirurgijn te A'dam
5) Anthony, tweeling met voorgaande. Voerman te Zwolle.

III. Hermannus Potgieter, lakenkooper; Provisor van het Buitengasthuis; gedt. te
Zwolle 6 Juni 1726; overl. te Zwolle 28 Februari, begr. 2 Maart 1811; tr. te
Kuinre (ondertr. ald. 9 October) 1 November 1752 Swaantie Engbers, dr. v.
6)
7)
Ds. Everhardus Engbers, Predikant te Kuinre en v. Helena Witman ; gedt. te
Kuinre 25 Februari 1725, begr. te Zwolle 22 October 1810.
Uit hun huwelijk (3 kinderen):

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

Door Mr. J.I. van Doorninck.
De voornaam Berend doet denken aan die van Mr. Barend Jansz. Potgieter (geb. te Munster
in 1574), die als scheepschirurgijn de ontdekkingsreis door de straat van Magellaan
medemaakte en van wien Everhardus beweerde af te stammen.
Nordhorn onderhield langen tijd een druk scheepvaartverkeer over de Vecht naar Zwolle,
waardoor veel families hun domicilie daarheen verlegden. Doch ook het omgekeerde was
het geval.
Op 22 Mei 1713 werd te Zwolle begraven Pietertjen Segersdijk, weduwe van Herman Potgieter.
Hij en alle andere leden van de Zwolsche familie behoorden tot het Hervormde geloof.
Deze was volgens v. Alphen Jr. 1891 blz. 273, van 1717-1749 (†) predikant te Kuinre.
Haar testament: Gesloten Testamenten VIII, 557; te Zwolle gepasseerd 13 April 1769 en
geopend 2 Februari 1774.
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IV. Everhardus Johannes Potgieter, lakenkooper, gedt. te Amsterdam 1 September
1756; overl. te Zwolle 1 Januari 1809; tr. te Amsterdam (ondertr. te Zwolle 1
Mei) 18 Mei 1783 Helena Alberts; gedt. te Amsterdam
1760, en overl. te Zwolle 25, begr. 30 April 1802.
Hèrtr. te Amsterdam, ondertr. ald. 30 Maart 1804 Margaretha van Hengelen,
dr. v. Boudewijn van Hengelen en v. Margaretha Popta; geb. te Amsterdam
22 April 1760 en overl. ald. 11 Maart 1831.
Uit het eerste huwelijk:
1) Hermannus. Volgt V.
2) Anna Jacoba, geb. te Zwolle 29 Augs. 1786, overl. te Amsterdam
1)
20 October 1871 .
3) Hendrik, geb. te Zwolle 27 October 1788, koopman te Zwolle.
4) Leonart, geb. te Zwolle 24 Juli 1791, begr. ald. 6 Augs. d.a.v.
5) Zwaantie, geb. te Zwolle 4 September 1793, begr. ald. 16 Maart
1795.
6) Johannes Leonardus, geb. te Zwolle 7 November 1796, overl. te
Paramaribo 25 Oct. 1835. Commissionnair te Amsterdam.

Uit het tweede huwelijk:
7) Everhardus Johannes, geb. te Zwolle 31 Mei 1805, overl. ald. 29
Dec. 1879; tr. te Amsterdam 21 Juli 1842 Cornelia Elisabet
Karsseboom, overl. te Amsterdam 26 Dec. 1852. Hertr. ald. 17
Dec. 1863 Philippina Maria Valentina de Bruyn, overl. te Amsterdam
23 Augs. 1888.

V. Hermannus Potgieter, lakenkooper, firmant v.d. firma ‘Potgieter en van Ulsen’;
geb. te Zwolle 10 November 1784; overl. te......... 1844; tr. te Zalk 15 Juli 1807
2)
Berendina Margaretha van Ulsen, dr. v. Jan Claaszn. v. Ulsen en Sophia
3)
Johanna Damman ; geb. te Zwolle 17 April 1782 en overl. te Oirschot 23
Februari 1840.
Uit hun huwelijk:
1) Everhardus Johannes, geb. te Zwolle 27 Juni, gedt. ald. 3 Juli 1808;
overl. te Amsterdam 3 Februari 1875.
2) Jan, geb. te Zwolle 5 November 1809 en overl. te Amsterdam, begr.
ald. 20 Augustus 1866 (5e Kl.).
3) Ongedoopt kind, geb. en overl. te Zwolle 16 November 1810.
4) Nicolaas Hermannus, geb. te Zwolle 4 April 1813, overl. te
Amersfoort 2 Augs. 1861.
5) Jacobus Leonardus, geb. te Zwolle 19 Januari 1815, overl. ald. 5
Juli 1815.
6) Sophia Johanna, geb. te Zwolle 16 Februari 1816, overl. ald. 27
Juli 1816.
7) Sophia Johanna, geb. te Zwolle 18 April 1818, overl. te Gendringen
5 Augs. 1898.
1)
2)
3)

Zij overleed ten huize van haar stiefbroeder Everhardus Johannes.
Jan van Ulsen, zn. v. Klaas van Ulsen Willemszn. en v. Berendina Greve, werd te Zwolle op
3 Maart 1756 gedoopt.
Sophia Johanna Damman, gedoopt te Zwolle 20 November 1757, was een dochter van
Hermannus Damman en Geertruyd van den Bosch.
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Helena Margaretha, geb. te Zwolle 25 November 1820, overl. ald.
23 Februari 1821.
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Etymologische aantekeningen I
1. Bolk en verwante woorden.
Bij een studie van visserijwoorden, waarmee ik mij voor een ander doel bezig hield,
trof het mij hoe betrekkelijk veel namen van vissen, vistuigen en schepen met meer
1)
of minder waarschijnlijkheid tot klanknabootsende ‘wortels’ zijn te herleiden.
Ondanks hun bekend conservatisme zijn de vissers toch blijkbaar nooit afkerig
geweest van vernieuwing en aanvulling van hun woordenschat door klanknabootsing!
Men moet hierbij echter wel onderscheid maken tussen min of meer direkte
klanknabootsingen en uit klanknabootsende ‘wortels’ afgeleide woorden. Bij woorden
als plemp, plomp, plons en plof, die alle vier ‘plonsstok om de vissen op te jagen’
betekenen, hóórt iedereen als ware nog het geluid. De meeste ‘klanknabootsende’
namen van schepen en vissen kan men daarentegen niet verder herleiden dan tot
een begrip ‘zeer primitieve handeling’ of ‘eenvoudigste vorm van een stoffelijk
2)
lichaam’ . Enkele gevallen van deze laatste groep wil ik hier nader bespreken.
3)
Als naam voor verschillende kabeljauwachtige vissen komt voor bolk, bollik, bollok
of bolling. Dit is waarschijnlijk de oudste Nederlandse benaming voor dit soort vissen,
nog stammend uit de tijd toen men de schelvis en kabeljauw alleen langs de kust
ving en zich op het conserveren en verhandelen van deze vis nog weinig had
toegelegd. Toen men op het voorbeeld van Baskische en Franse vissers meer werk
van de kabeljauwachtige vissen ging maken, nam men voor de belangrijkste soort
en de belangrijkste verhandelbare vorm ook de vreemde namen kabeljauw en
labberdaan over en werd bolk gedegradeerd tot benaming voor mindere soorten
en minder belang-

1)
2)

3)

Zie over dit begrip ‘wortel’ nader etym. aant. no. 6. Ik ga er hier niet op in uit welk taalmateriaal
deze ‘wortels’ gevormd kunnen zijn.
Verg. Van Lessen in Ts. 55, 254. De onomatopoëtische vis- en scheepsbenamingen met
i-vocalen, die te herleiden zijn tot begrippen als ‘schitterende kleur’ of ‘snelle beweging’ (b.v.
bliek, fint, flint (Karsten, Drechterl. 2, 205), kret of krit, pink) heb ik buiten beschouwing gelaten.
Deze vorm vindt men in het Gesprächbüchlein dat vervaardigd is naar het model van het
Brugse Livre des Mestiers.
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rijke consumptievormen. Voordat onze vissers kabeljauw van hun Franse collega's
overnamen, hebben dezen mogelijk bolk (of misschien nog liever *bolluk of *bollug)
in de vorm molue van hen overgenomen, zoals zij schelvis als esclefin (later aigrefin)
1)
ontleenden . Bolk en schelvis zijn typische Nederlands-Nederduitse namen, die in
de rest van het Germaanse taalgebied niet bekend zijn. Dit wijst er al op dat het
geen oeroude woorden zijn. De andere betekenissen van bolk doen ons de oorsprong
van dit woord in onomatopoëtische richting zoeken. In het Westvlaams betekent
bolk ‘beer, privaatmest’, in het Drechterlands ‘onvruchtbaar polderland’, in het
Enkhuizens ‘verward touwwerk’, in het Urks ‘visje ter grootte van een garnaal met
2)
een vrij dikke kop’ . Deze betekenissen laten nog duidelijk een grondbetekenis
‘weke, vormeloze, verwarde massa’ doorschemeren. De kabeljauw is een vis die
de vissers stellig door zijn ‘massa’ heeft geimponeerd; verg. hieronder nog golle,
dogge, eng. cod. Bolk moet dus een afleiding zijn van bol, dat als bnw. ‘slap, week,
pafferig, ondicht, voos, hol’ betekent en als znw. o.a. ‘boomstam’, ‘spit veenaarde’
3)
en ‘gebrek in (Goudse) kaas waarbij door gisting grote ronde gaten ontstaan’ . Verg.
ook het ww. bollen, ‘slaan’. In het Gronings komt bol verder voor met de bet. ‘open
praam met ronde voorsteven, vrachtschip voor hooi, klei enz.’ en in het Urks is een
bolle een ‘vissersschuit, breder van boeg, lager van steven en meestal kleiner

1)
2)

3)

Zie Valkhoff, Mots français d'origine Néerl. 44 en 193.
De dialektgegevens waarbij ik geen bron vermeld, zijn gehaald uit de bekende idiotica, behalve
de Urkse die geciteerd zijn naar de drukproef van een nog ongepubliceerde woordenlijst (deel
uitmakend van het boek over Urk dat is samengesteld onder de auspiciën van de
Dialektencommissie der K.A.v.W.).
Deze bet. van bol komt niet voor in het W.N.T. (Aldus wil ik het Woordenboek der Ned. Taal,
dat nog steeds geen goed hanteerbare afkorting heeft, zoals N.E.D., O.D.S. enz., voortaan
aanhalen.) Een synoniem van bol is tik, dat ook in dezelfde streken (Krimpenerwaard,
Alblasserwaard) in gebruik is. Nog een ander synoniem, heft (waarschijnlijk een bijvorm met
paragogische t van hef, ‘gist’), heb ik niet kunnen localiseren (zie W.N.T., waar een enigszins
andere afleiding wordt gegeven, en Metz, Woordverkl. i.v.). Bol als benaming voor een
opzwelling kan zowel een primaire afl. van een klanknabootsende ‘wortel’ zijn (verg. bof, pof,
mok en pok als namen van ziekten waarbij een opzwelling ontstaat), als een secundaire
substantivering van het bnw. bol (‘verschijnsel waarbij de kaas bol wordt’). Ook bij tik kan
men zowel denken aan de nabootsing van de klank, als aan het tikken tegen de kaas waardoor
de klank ontstaat. Verg. de volgende aanhaling: ‘Moeder leerde haar kaasmaken. Bijna met
een plechtige beweging haalde ze de eerste keer het roerhek door de wrongel. Als je dat niet
goed deed, kreeg je bol of tik... Vaak ging ze naar het voorhuis, waar ook haar kaas op de
lange witgeschuurde planken lag. Dan tikte ze er op. Het klonk goed... In het tweede (jaar)
kreeg Antje tik in de kaas. Met zorg en angst liep ze naar het voorhuis. Iedere keer weer
hoorde ze de hatelijke heldere klank, die op de grote scheuren van binnen wees’ (Jo Ypma,
in Gr.-Ned. Boerenboek 147 vgg.; het verhaal speelt in de Krimpenerwaard; een voorbeeld
van het gebruik van bol en tik in de Alblasserwaard vindt men in Ooms, De Korevaars 259).
Bij verschillende scheepsbenamingen van onomatopoëtische oorsprong, als bom, bons,
kwak, verkeert men in een soortgelijke twijfel, of men met een rechtstreekse klanknabootsing,
een gebruik van een klanknabootsing als minachtende benaming, of een afleiding van de
stam van een klanknabootsend werkwoord te maken heeft.
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dan een botter’. Men vergelijke met deze scheepsbenamingen bok en bom, eveneens
namen van platboomde vaartuigen, die mogelijk in oorsprong klanknabootsingen
1)
zullen zijn . Misschien is dit ook het geval met botter. Bons, dat ik als naam van
2)
een vissersvaartuig in de voormalige Zuiderzee vermeld vond , is natuurlijk zonder
enige twijfel een onomatopee.
Door de botter komen wij vanzelf op de visnaam bot, die reeds door Franck-Van
Wijk gecombineerd is met het bnw. bot, ‘stomp’ en het znw. bot, ‘been, schonk’.
Ook hierbij hebben we waarschijnlijk te doen met een visnaam van onomatopoëtische
oorsprong. Ik herinner nog aan het znw. bot, ‘stoot, slag’ en het ww. botten, ‘stoten,
stuiten’, waarnaast met ongeveer dezelfde bet. bots en botsen staan.
De met bots samengestelde visnaam botskop, waarnaast potskop, brengt ons
op de groep klanknabootsende wortels die met p beginnen. Ik noem hier podde,
3)
‘pad’, pudde, ‘puitaal’ , pogge, ‘kikvors’, ook ‘big’ (verg. kodde, keu), fries porre,
‘garnaal’. Afzonderlijke bespreking verdienen puf, ‘ondermaatse vis’, pos en poon.
Het woord puf is interessant omdat het evenals keu en kok, waarover straks nader,
een collectivum is, waarbij een grondbetekenis ‘vormeloze massa’ duide-

1)

2)
3)

Bom kan ook bij verkorting uit bomschuit zijn ontstaan en dit zou dan weer uit *boomschuit
verklaard kunnen worden. Verg. bombrood uit boombrood < boonbrood < bodenbrood. Dat
boom buiten samenst. tot bom zou zijn geworden, zoals het W.N.T. wil, lijkt mij minder
waarschijnlijk.
Tesch en De Veen, Die Niederl. Seefischerei 60 (met afb.). Niet in W.N.T.
Hiernaast met ablaut pude, puit, ‘kikvors’ en ‘puitaal’. Misschien hoort hierbij ook puje (of
puui?) dat Witsen, Scheepsb. 170b vermeldt als benaming voor een Overijsels binnenvaartuig.
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lijker naar boven komt, dan bij vele andere onomatopoëtische visnamen. Verg.
hierbij het znw. pof, ‘slag’, het bnw. pof, ‘slap, voos, sponsachtig, vol gaten, pafferig’
en het ww. poffen, ‘bonzen, botsen’. Pos, dat sinds de 13de eeuw voorkomt, is
1)
waarschijnlijk een afl. met -k-suffix van de wortel *pus- (verg. mnl. posch, fri. poask).
Het Mnl. kent ook een bnw. posch in de verbinding possche boter, de benaming
van een minderwaardig soort boter. Dit bnw. kan formeel identiek zijn met de visnaam
of een afl. met -sk-suffix van de klanknabootsende wortel *pud-, die men ook vindt
in podde en pudde. De bet. zou dan ‘slap, week, pappig’ geweest zijn. Dr van Lessen
2)
wijst er in het W.N.T. i.v. pos op, dat deze naam gebruikt wordt voor twee
verschillende vissen, die in het Duits beide naar hun dikke ronde kop heten
(kaulbarsch en kaulquappe). Voor poon kan ik allereerst een bewijsplaats geven
die twee eeuwen ouder is dan de oudste in het W.N.T., t.w. uit het Visboock van de
o

Scheveningsche visafslager Adriaen Coenensoon van Schilperoort (a . 1577): ‘In
Junius wesende verleent ons dan onse goede God vast en dicht aan onsen ouvre
weder een ander geslachte, den pietermans met groote overvloedicheyt. En hier
onder noch ander geslachten van visschen, als zeehanen, poen, zeebrasems, maer
den pietermans prynsypalijck in grooter menichte alst warme sonnescijn est ende
3)
stil weder’ . Op deze oudste tot dusver gevonden plaats luidt het woord dus al poon,
maar de moderne vissersdialekten kennen vormen zonder slot-n: verg. Katwijks
4)
pao, mv. poan , Urks pooi, mv. pooien. Men behoeft geen krampachtige pogingen
te doen om al deze stellig verwante vormen tot één grondvorm te herleiden, verg.
later etym. aant. no. 6. De Urkse vorm wijst ons echter de weg: pooi komt voor in
de bet. ‘water’ en ‘dronk,

1)
2)
3)

4)

Aldus ongeveer reeds Dr van Lessen in W.N.T. Verg. ook bolk en plas, ‘jonge elft’ (sinds
Kiliaan), dat wel evenals plas, ‘poel’ (mnl. plasch) op *plas-k- zal teruggaan.
Zie noot 3 bij blz. 46.
Geciteerd naar Vermaas, Gesch. v. Scheveningen 2, 5 (het hs. is in de K.B, maar kan
momenteel niet geraadpleegd worden). Ook voor pieterman, al komt deze naam reeds voor
bij H. Junius, is deze plaats van belang.
Op het Katwijksche vocalisme behoeft men bij het etymologiseren niet te veel acht te slaan,
want de klank die hier met ao wordt aangeduid komt maar in enkele woorden voor en staat
dus buiten het fonologische systeem; zie Overdiep, in Onze Taaltuin 3, 206.
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borrel’ en wordt voorts gebruikt als vleinaam voor een kind, een veulen of een konijn,
wat weer wijst op een grondbet. ‘weke, vochtige massa’, eigen aan klanknabootsende
1)
wortels . Sinds de 17de eeuw komt poon ook als benaming voor een vissersvaartuig
voor. Waarschijnlijk is dit een zelfstandige betekenisontw. van dezelfde wortel die
de visnaam heeft opgeleverd (zie etym. aant. no. 12).
2)
Bij de wortel *pud- behoort ook pooier, peur of poer, ‘vistuig, bestaande uit een
lijn, waaraan van onderen een tros van aan draden geregen aardwormen bevestigd
3)
is’, dat reeds in een Vlaamse tekst van 1366 in de vorm pueder voorkomt . Noch
4)
de bet., die heel dicht bij ‘verwarde draderige massa’ ligt , noch de vorming met het
suffix -er, dat men dikwijls aantreft bij woorden van klanknabootsende oorsprong
(verg. bv. hieronder dobber), verzetten zich tegen deze afleiding. De ww. peuren
en poeren in de zin van ‘roeren, wroeten’ hebben zich dan zelfstandig uit dezelfde
of een verwante klanknabootsende wortel ontwikkeld en zijn later ‘toevallig’
5)
samengevallen met de denominatieven peuren, poeren, ‘vissen met de peur’ .

1)

2)
3)
4)

5)

Misschien is pooi of poon als aanduiding van een vis in oorsprong eer een scheld- of vleinaam
dan een verklanking van de ‘vismassa’. Hetzelfde kan men denken bij verschillende andere
hier behandelde vis- en scheepsnamen.
Men behoeft niet alle vormen van een oud *pud- af te leiden: er kunnen secundaire varianten
*pooi en *poei met dezelfde bet. naast zijn ontstaan. Zie etym. aant. no. 6.
Verg. nog Westvlaams pudderen, ‘met de lijne, met de angelroe, de vischperse visschen’.
Mensing geeft in het Schlesw.-Holst. Wtb. 3, 1099 als bet. van pödder niet het vistuig in zijn
geheel maar ‘Köder zum Aalfang, d.h. ein Bündel auf Bindfaden gezogener Regenwürmer,
das mit einem Bleilot so versenkt wird, dass es über dem Grund schwebt’.
Voor fleur, de benaming van een ander vistuig, ontbreken de gegevens om le verwantschap
of oorspronkelijke identiciteit met flodder, ‘veenbagger’, ‘lap, ondegelijk kledingstuk’, enz.
duidelijk te kunnen aantonen. Het woord duikt pas in de 18de eeuw op (oudste plaats W.N.T.
o

a . 1709) en schijnt geen bijvormen als *fludder of *fleuder naast zich te hebben, want op het
Groningse flodder ‘slingernet onder aan 't schutnet’, dat een bijzondere toepassing van de
bet. ‘lap’ is, mag men zich natuurlijk niet beroepen. Wel wijzen de bet. ‘drol’ en ‘leugenachtig
praatje’, die fleur ook kan hebben, op een onomatopee. (In het W.N.T. worden de
laatstgenoemde bet. met enige twijfel beschouwd als ontwikkeld uit fleur, ‘bloem’. Dit lijkt mij
weinig waarschijnlijk.)
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Een synoniem van bolk, ‘kabeljauw’ is golle, gulle (sinds de 16de eeuw). Zoals bolk
bij bol, zo hoort golle, gulle bij het bnw. gul (fri. gol), dat o.a. ‘bol, pafferig, voos’
betekent. Van verwante met g beginnende klanknabootsende wortels zijn bv.
gevormd goffer, ‘groot en zwaar persoon, dik kind’, gof en gons, ‘slag klap’, gups,
‘handvol’.
Veel groter is het aantal onomatopoëtische woorden die met k beginnen. Toevallig
bestaan er ook een ww. kollen en een znw. kol die iets met kabeljauw te maken
hebben. Deze zijn echter niet van klanknabootsende oorsprong, maar gaan terug
op een skandinavische kabeljauwbenaming: de. kolle, kulle, no. kolja, kolje, zwe.
kolje. Het kollen is een bepaalde wijze van kabeljauwvangen met een lange lijn,
voorzien van hoek en lood, die onze vissers waarschijnlijk van de Noren hebben
overgenomen en die ver van onze kusten werd uitgeoefend. Het zijn dus in
tegenstelling met bolk en golle geen oude Nederlandse woorden (de vroegste
o

bewijsplaatsen zijn van omstreeks a . 1700) en er is in die lange kollijn ook al heel
weinig wat aan een plomp of vormeloos lichaam herinnert. (Kol als benaming voor
de kabeljauw zelf komt helemaal niet voor). Wel onomatopoëtisch zijn kollen, ‘slaan’
(verg. bollen) en kol, ‘witte plek op het voorhoofd van een paard of rund’, ‘pit van
een vrucht’.
De klanknabootsende benamingen van vissen zijn in de k-groep, voorzover ik
heb kunnen nagaan, maar twee in getal, nl. keu, ‘kleine soort van schol’ en kok,
‘grote soort van schar’. Beide woorden schijnen alleen maar aan de Hollandse
Noordzeekust in gebruik te zijn en zijn pas in 1869 het eerst opgetekend. Wanneer
keu een oud woord zou zijn (wat natuurlijk geenszins vaststaat), kan men het
identificeren met keu, ‘big’, dat de vormen kudde en kodde naast zich heeft. Verg.
nog kodde, ‘knuppel’, eng. cod, ‘kabeljauw’ en ‘slijk van de rivierbodem dat schelpen
1)
bevat’, en uit de p-groep podde, pudde, alsmede peur naast ndd. pödder . Naast
kok staat

1)

Misschien behoren ook kudde, ‘troep, zwerm’ en kedde, kidde, ‘klein soort paard’ hierbij; zie
etym. aant. no. 6. Verder moeten nog genoemd worden van een gelijkbet. wortel *kut: kot,
o

‘visgrom’ en ‘bagger’ en kut, kutte, ‘cunnus’ (sinds Berckelaer a 1556; verg. ook het
klanknabootsende poes in dezelfde bet.); met ablaut hiernaast kuit, ‘viszaad’ en ‘vlezig deel
van het been’. (Zie voor kuil ‘visnet’, noot 1 op blz. 55). Ook grom en rop, andere benamingen
voor ‘visafval’, zijn van onomatopoëtische oorsprong (zie Franck-Van Wijk en Van Haeringen,
Suppl.). Verg. hieronder nog hom.
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kokker, ‘iets dat groot is in zijn soort’. Verg. nog de kokmeeuw, die ook wel
koggemeeuw of kobbe heet.
Nauw verwant met kok, kokker enz. is de naam van een eertijds in de buurt van
Tessel gebruikelijk vissersvaartuig koks. Dit woord komt ook voor in de bet. ‘viskorf’
en ‘goot onder de weg om vuil water af te voeren’. Ik durf niet uit te maken of de
oude scheepsnaam kogge ook van klanknabootsende oorsprong is. De jongere
o
1)
benaming kof (oudste plaats a . 1750 ) heeft althans naast zich een Drents kuf,
‘stroschoen voor de voeten der paarden, in de venen gebruikt om het inzakken
2)
tegen te gaan’ en het Engelse ww. to cuff, ‘slaan’ . Verg. van de b- en p-groepen
de ww. boffen en poffen en van de g-groep gof, ‘slag, klap’.
Onder de benamingen der vistuigen trekt in dit verband kobbe, kubbe onze
aandacht. Het is een soort van tenen gevlochten aalfuik of ook het achterste gedeelte
van een gewone fuik. Is dit een onomatopoëtische naamgeving (men kan denken
aan de grondbet. ‘plomp voorwerp’ of ‘vlechtwerk’) of is het een oneigenlijke
toepassing van iets anders dat al kobbe, kubbe heette? De zijstukken van het
Sassische huis, dus de gedeelten die buiten de stijlen liggen en die stellig zekere
punten van overeenstemming vertonen met het gevlochten achterstuk van een fuik
(men moet denken aan de Oudgermaanse huizen met wanden van gevlochten
takken), heten ook kubben of kubbingen. In ieder geval is kobbe in oorsprong
onomatopoëtisch, verg. het hierboven genoemde kobbe, ‘meeuw’ en het Vlaamse
kobbe, dat o.a. ‘zandbult’, ‘kuif van een vogel’, ‘dichte haardos’ en ‘prop tabak’
betekent; verder, met het bekende -er-suffix, kobber, ‘doffer’. Ook

1)

2)

Het type, en dus ook waarschijnlijk de naam, is echter ouder. Tesch, a.w. 91 noemt het ‘ein
alter Schiffstypus, der überall einmal in den Niederlanden vorkam’ en zegt ervan: ‘Man sieht
ihn auf Gemälden des 17. Jahrhunderts abgebildet; wahrscheinlich wurde er bei den
verschiedensten Fischereien gebraucht, wenn auch eine Bünn fehlte’ (afb. naar een schilderij
van Jan van Goyen op blz. 89).
Hiernaast met ablaut kuif, ‘haarbos’.
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het Zaanse rob, ‘fuik voor het vangen van zeelt’ dringt zich op ter vergelijking.
Misschien is dit echter ook geen primaire onomatopee, Boekenoogen denkt althans
aan een oneigenlijke toepassing van rob, ‘vismaag’.
In de d-groep stuiten we dadelijk weer op een benaming van de kabeljauw, t.w.
o

dogge, ook een oud woord (reeds a . 1514). Verg. uit de p-groep pogge. Als naam
van een vissersvaartuig komt voor dogger, wat wel een afleiding zal zijn van dogge,
‘kabeljauw’, daar de benaming speciaal gebruikt schijnt te zijn voor schepen die op
kabeljauwvangst uitgingen. Het verband tussen dogge en dogger zou evenwel ook
secundair kunnen zijn, verg. botter, dat wel niet van de visnaam bot afgeleid zal
zijn. Dogger is ook de naam van zeker vistuig en heeft als zodanig zeker niets met
dogge, ‘kabeljauw’ te maken, want het vistuig is in gebruik bij de zoetwatervisserij
en heet bovendien ook dobber. De drijver van dit vistuig is de oorspronkelijke drager
van de klanknabootsende benaming. Dobbe, waarvan dobber is afgeleid, is weliswaar
alleen maar aangetroffen in iets verderafliggende bet. (‘haardkuil’, ‘veenplas’, ‘hoop
veldvruchten’), maar het nauwverwante dodde, dot betekent nog steeds
‘ineengewarde massa, prop’.
In de t-groep heb ik geen typische visserswoorden gevonden. Van de
klanknabootsende woorden die met tj- beginnen kan men de scheepsnamen tjotter
en tjalk noemen, alsmede tjoel, fri. tsjoel, tsjoele, ‘soort van fuik’. Over tjalk spreek
ik nog verderop.
Bij de f- en v-groep is de oogst ook klein. Ik noem hier fok en fuik. Dat fok,
‘driehoekig zeil’ van klanknabootsende oorsprong is, blijkt duidelijk, wanneer we er
het ww. fokken, ‘duwen, stoten’ naast zetten. De grondbet. moet zijn ‘lap’. Een
synoniem van fok is lul, stellig ook een onomatopee. Men denkt in dit verband ook
aan het smakzeil, waarnaar waarschijnlijk het scheepstype smak genoemd is. (Het
meest typische kenmerk van de smak was oorspronkelijk het gaffelzeil zonder giek;
ook smakzeil komt voor als benaming voor een schip met een zodanig gaffelzeil.)
Ook de grondbet. van fuik zal ‘lap’ zijn geweest; verg. in de Teuthonista vuyck, ‘wijd
kleed’ en in het Mnd. vûke, ‘onderrok’, voorts totebel, eveneens de naam
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1)

van een net met de oorspr. bet. ‘lap’ . Het verschil met de oudere kobbe was juist,
dat voor het tenen vlechtwerk een om hoepels gespannen lap net in de plaats kwam.
Naast fuik staat ook een ww. fuiken met de bet. ‘duwen, stoten’, terwijl ten overvloede
fuik, ‘kletspraatje, grap’ ons nog eens op het onomatopoëtische karakter van deze
woorden wijst (verg. kodde, kwak, mop, prul, vod enz. in een derg. bet.).
Van de l-groep verdienen vermelding, behalve het hierboven al genoemde lul, de
visnamen lom en lomp, waarvan de eerste een kabeljauwachtige vis aanduidt en
2)
de tweede een puitaal (verg. pudde en kwabbe als benamingen voor dezelfde vis).
Hiernaast zijn te plaatsen het znw. lomp, ‘vod’, het bnw. lomp, ‘plomp’ en het ww.
lompen, dat Kiliaan vermeldt met de bet. ‘slaan, duwen’ (verg. eng. to lump, ‘slaan,
dorsen’). Dr van Lessen brengt in het W.N.T. het zonderlinge poelompe, de naam
die volgens Bor (Ned. Oorl. 2,74) onze Scheveningse visafslager en strandvonder
Adriaen Coenensoon van Schilperoort heeft gegeven aan een in 1566 op het strand
aangespoelde inktvis, in verband met de visnaam lomp en wel zo, dat de
strandvonder het dier met zijn Spaanse naam: pulpo of Franse: poulpe zou hebben
benoemd en zijn hoorders daarvan door bijgedachte aan de lomp of puitaal poelompe
zouden hebben gemaakt. Mij lijkt het waarschijnlijker dat de verbastering van pulpo
of poulpe voor rekening van Adriaen Coenensoon zelf komt en dat hij in de vreemde
naam een klanknabootsend element heeft gebracht, hetzij hem een ww. plompen,
hetzij een langere vorm daarvan als poelompen of poeljompen door de geest speelde
(verg. Westvlaams poeljompen, ‘met een plons in het water duiken, zoals baarzen
en snoeken doen’).
Met m en n beginnende visserijwoorden van onomatopoëtische aard heb ik niet
gevonden. Van de r-groep is robbe, ‘zeehond’ (sinds het begin van de 16de eeuw)
het belangrijkste woord. Verg. rob, rop,

1)
2)

Verg. ook het Groningse flodder, vermeld in noot 5 op blz. 49.
Maerlant zegt hiervan (Nat. Bl. 5, 165, aangeh. bij Verdam): ‘Borbacha es der lompen name,
een visch van voermen onbequame, ghehuut ende gheleet als die paeldrinc’.
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1)

‘visgrom, vismaag’ en het ww. robben, ‘wrijven’ en ‘stoeien’ . Rob als benaming
voor een soort van fuik werd hierboven al gememoreerd. In dit verband wil ik ook
nog even het woord robbedoes vermelden, dat m.i. het beste verklaard wordt als
een samenvoeging van twee klanknabootsende stammen zonder scherpbelijnde
2)
betekenis . Op volkomen gelijke wijze is slobberdoes of slobbedoes, ‘knoeipot’
gevormd. Bij de r-woorden kan men ook nog noemen rommel en rommeling als
benaming voor de gezamenlijke vis die men heeft gevangen buiten die waar het
om te doen was. Dit zijn echter meer bijzondere toepassingen van algemeen
gangbare woorden dan typische visserswoorden.
Bij de h-groep treft ons het woord hom, ‘mannelijke geslachtsklier van een vis’.
De grondbet. ‘weke, vormeloze massa’ is hierbij nog wel heel duidelijk. Verwante
woorden zijn bv. homp, ‘plomp, dik stuk’, hompen, ‘stoten, duwen’, hommel, ‘soort
bij’ (waarnaast bommel) en hommeles, ‘ruzie’ (verg. mot, dat behalve ‘slijk’, ‘houtafval’
en ‘zeug’ ook ‘ruzie’ betekent).
Er zijn voorts nog tal van groepen klanknabootsende woorden die met een
consonantgroep beginnen of die een andere donkere vocaal hebben dan o of u.
Deze groepen heb ik niet zo precies afgezocht. Van de visserswoorden die ik er in
vond volgt hier nog een beknopte opsomming. Een knol is een jonge karper. Een
knoei is in Noord-Holland een eenpersoonsschuitje; verg. knoeien in de zin van
‘zwoegen, ploeteren’ en ‘stoeien, knijpen en duwen’. Een knots is een platboomd
vaartuig dat de garnalenvissers op de Westerschelde gebruiken; verg. knots,
‘rondachtig voorwerp, knobbel’, ‘knuppel’, ook ‘kleine, dikke man’, knot,
‘dradenmassa’, knotsen, knutsen, ‘stoten, botsen’, knut, ‘slag’. Met kwa- beginnen
een grote groep klanknabootsende woorden, waarvan voor ons vooral kwak en
kwabbe van belang zijn. Het eerste woord is de benaming zowel van een soort

1)
2)

Verdere verwanten bij Franck-Van Wijk i.v. rob en rups (o.a. mhd. ruppe, ‘puitaal’).
Deze verklaring wijkt enigszins af van die gegeven door Dr van der Meulen en Dr van Lessen,
welke men vermeld en besproken vindt in Van Haeringen, Suppl.
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kuilnet, waarmee op de voormalige Zuiderzee gevist werd, als van het visserstuig
1)
dat speciaal op deze kwakkuil was ingericht . Het is niet met zekerheid te zeggen
welke bet. de primaire is; verg. plemp dat behalve een ‘plonsstok om de visschen
op te jagen’ ook een vissersschuitje is. Dat een vaartuig naar een bijzonder soort
van vistuig genoemd kan worden, ziet men o.a. bij de kubboot, een vaartuig dat
2)
gebruikt werd voor het vissen met kubben . Een kwabbe is behalve een weke massa
(meestal van vlees of vet, echter ook wel ander materiaal, bv. waterplanten) ook
een puitaal. Ook de kwal, ofschoon geen vis (zelfs niet al neemt men dat begrip in
de uitgebreide zin die het vroeger had), mag in dit verband wel even gememoreerd
3)
worden. (Hiernaast in de taal van ‘de visschers langs onze kust’ ook gal.) Met pla4)
begint plas, ‘jonge elft’; verg. plas, ‘poel’ en het ww. plassen . Van de woorden die
met sla- beginnen noem ik hier slak en slabbe. Het laatste was eertijds de benaming
van vers aangevoerde haring, die, daar haring zeer spoedig na het vangen sterft
en tot bederf overgaat, uiteraard een eenigszins minderwaardig soort was. Op de
oudste plaatsen vindt men altijd de samenstelling slabbeharing, zo bv. in het Visboock
van Adriaen Coenensoon: ‘Dese pincken plegen... by den Syde in den herrifst om
harinck visschen. En dit word genaemt slabbesceepen, en die harinck worde genaemt
slabbeharinc. En sy brachten se meestal versch aen lant by der Syde en daervan
worde bocken of gedroechte of drogen harinck. En dese voeren af soe van
5)
Sceveningh, Catwijc, Noortwijc enz.’ . Waarschijnlijk is slabbe (waarvan weer
slabber) in de zin van ‘verse haring’ bij verkorting uit slabbeharing ontstaan en
6)
betekent slabbe in deze samenst. ‘weke massa’ . Over smak als scheepsbenaming
heb ik hierboven al gesproken.

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

Ook kuil, mnl. cudel, is mogelijk van een klanknabootsende wortel en dan in de verte verwant
met kodde enz. Zie Franck-Van Wijk i.v.
Voornamelijk thuis op Wieringen en Tessel; zie Tesch, a.w. 73. Verg. ook mnl. zeinschip.
Schlegel, Dierk. 2, 528.
De plas zal misschien eerder naar het ‘plassende geluid’ dan naar zijn ‘massa’ heten.
In Vermaas, Gesch. v. Schev. 2, 8.
Ook de scheepsnaam sloep is misschien in oorsprong klanknabootsend.
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De snoek zal wel niet naar zijn ‘massa’ heten, maar naar zijn plotselinge bewegingen;
verg. snok, ‘ruk’ en het w.w. snokken. Naast de kwak en de smak als
klanknabootsende scheepsbenamingen met a-vocaal zou ik ook de tjalk willen
plaatsen, dat ik mij ontstaan denk uit een onomatopoëtische wortel tjal met een
k-suffix (verg. bolk bij bol en hulk bij hol). Het Fries kent een bnw. tsjal, ‘gebogen,
krom’ en tal van klanknabootsende woorden die met tsja-beginnen, als tsjaf, tsjaffelje,
tsjantelje, tsjanterje, tsjapkje, tsjatterje. Een enigszins op zichzelf staande benaming
van een vaartuig is pluut, dat in Noord-Holland een roeischuit van plomp model en
1)
in Gelderland (Harderwijk) een vissersvaartuig is . In het Zaans betekent pluut ook
‘vis die geen handelswaarde heeft en daarom wordt weggegooid’. Verg. het Urkse
minne pluut, ‘gemene kerel’, Drechterl. pluut, ‘mager, nietig kind’, oostndl. plod, ‘vod,
lap’, zuidndl. plod, plodde, ‘sukkel, luiaard’, en verder de ww. ploeten en ploeteren,
‘in het water plassen’.
Als laatste woord wil ik hier sprot behandelen en ik kom daarmee weer enigszins
bij mijn uitgangspunt terug. Zoals bolk zeer waarschijnlijk een oude benaming voor
de kabeljauwachtige vissen in het algemeen is geweest en later, bij de groter
wordende belangstelling van onze vissers voor de kabeljauw, heeft moeten wijken
voor verschillende van de Franse of Baskische vissers overgenomen namen, zo
zal sprot ook oorspronkelijk de collectieve naam geweest zijn voor allerlei soorten
2)
van kleine vis en later naar een meer beperkte betekenis zijn teruggedrongen. Iets
van de oude algemene betekenis is nog bewaard in het Urks, waar de jonge haring
sprot heet, een zeer beperkte betekenis heeft het woord daarentegen gekregen in
het Vlaams, waar alleen de gerookte exemplaren van de soort die wij sprot noemen
3)
zo heet, de levende of vers aangevoerde daarentegen schardijn . Evenzo is boling
volgens Schuermans in Zuid-Nederland uitsluitend de gezouten schelvis. M.a.w.
de vissers kennen alleen de nieuwe, ont-

1)
2)
3)

Zie over de pluut Tesch, a.w. 60 en 73 (afb. op blz. 60 en Tab. IX). Waarschijnlijk is pluut als
benaming van een schip in oorsprong wel een scheldwoord.
Verg. schrot als benaming voor ‘uitschot, kriel’ en de noot op blz. 70.
Zie De Bo 976a. Ook wel buiten Vlaanderen, verg. het citaat uit Redeke in noot 1, blz. 57.
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leende woorden schardijn en kabeljauw, de consumenten in het binnenland bewaren
voor bepaalde visproducten langer de oude inheemse namen. Ook de vis die wij
nu officieel ansjovis noemen (Urks ansoop, bij H. Junius antsouwe, Spaans anchoa)
viel in de vroege Middeleeuwen, naar ik gis, onder de algemene naam sprot. Zodat
er naast de oude naam tenminste twee nieuwe ontleende gekomen zijn, schardijn
en ansjovis, die twee bijzondere soorten van kleine vissen aanduiden. In de algemene
taal heeft sprot zich echter beter weten te handhaven dan bolk; men beschouwt
schardijn als een (onnauwkeurig) visserswoord omdat men de naam sardine, een
jongere ontlening via de handelstaal, heeft gereserveerd voor een (verwante) soort
1)
van kleine vis, die alleen in zuidelijker zeeën voorkomt . Het oude woord sprot is,
evenals wellicht het oude woord bolk, in het Frans ontleend. Het is echter niet uit
te maken of dit esprot een vroege of een late ontlening is. Het laatste is door de
handelstaal natuurlijk ook mogelijk. Ik houd sprot voor een woord van
2)
klanknabootsende oorsprong en wil het verbinden met sproet, ‘vlek’ . (Het aantal
onomatopoëtische woorden dat ‘klad’ of ‘vlek’ betekent is legio.) Ook als grondbet.
van het collectivum sprot neem ik dus aan ‘weke, vormeloze massa, rommel’ (verg.
rommel en puf). Op enige afstand verwant zijn nog het znw. sprok, ‘stuk hout’, ook
‘brok turf’, en het bnw. sprok, ‘bros’.

1)

2)

Verg. Schlegel, Visschen 147: ‘(De sprot) wordt door onze zeelieden en kustbewoners
doorgaans Schardijn genoemd; een naam die intusschen aan eene andere soort toekomt’.
Ook Redeke, Noordzeevisserij 99: ‘Met “sardijn” of “schardijn” wordt (door de vissers) algemeen
sprot bedoeld. (Noot). Het is wel merkwaardig, dat deze vis eerst in gerookte toestand bij zijn
ware naam genoemd wordt!’
In het Mnl. ook sprot, spruttel, sproetel (zie Verdam i.v. sprot, sprotte, sproetel), Misschien
hoort bij de familie van sprot en sproet ook nog een woord sproot, dat ik vond in een citaat,
blijkbaar uit een of andere Zuidhollandse klucht van het einde der 17de eeuw, bij Van Bergen,
Gesch. v. Naaldwijk 203. De wijze van citeren maakt echter een zeer weinig betrouwbare
indruk, en daarom ben ik er niet helemaal zeker van dat dit woord werkelijk bestaan heeft.
De plaats luidt: ‘Had Neele mug (l. muy) geen waflen gebacken met sproot en veel vet, 'K
was tuis ebleven en lagh liever in mijn bet’ (uit een gesprek tussen twee boeren over de
rederijkerij). Verg. ook nog prut, ‘brijachtige massa’, ‘modder’.
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2. Garnaal.
De taal van de vissers is niet alleen rijk aan woorden van onomatopoëtische
oorsprong, zij heeft ook tamelijk veel woorden aan vreemde talen ontleend. Zowel
klanknabootsing als ontlening wijzen op een behoefte aan vernieuwing van de
woordenschat. In sommige gevallen komt deze behoefte voort uit een vernieuwing
van de begrippenschat. Wanneer men verschillende soorten ‘bolk’ en ‘sprot’ gaat
onderscheiden of nieuwe conserveringsmethoden gaat toepassen, ligt het voor de
hand dat men van vissers, die die soorten al eerder onderscheidden of die methoden
al eerder toepasten, benamingen als kabeljauw en labberdaan, schardijn en ansjovis
overneemt. Bij tal van andere ontleningen kan echter van vernieuwing van de
begrippenschat geen sprake zijn. Waarom hebben de Vlaamse vissers uit de taal
van hun Franse collega's woorden als barbeel, govie of govioen, krevitse, lamprei,
makreel, pladijs, tinke ontleend, terwijl deze soorten toch al lang bekend waren en
goede Nederlandse namen bezaten als barm, grondel, kreeft, prik, schol, louw of
zeelt (de Nederlandse naam die de makreel ook wel gehad zal hebben is niet
bewaard gebleven)? Hier is blijkbaar geen zakelijke maar een emotionele behoefte
in het spel. De vis is geen ‘kultuurdier’ in die mate waarin een koe dat bv. is, evenmin
zijn het leven en bedrijf van de meer avontuurlijke visser zo sterk gereguleerd als
dat van de meer ‘gezeten’ boer. Zo heeft de visser zijn objectief gelijkblijvend
jachtmateriaal onder telkens nieuwe gezichtspunten moeten zien. Door al die
opeenvolgende vernieuwingen in de loop der eeuwen zijn bijna alle herinneringen
aan de Indogermaanse tijd in de visserstaal uitgewist. De Duitse naam van de zalm,
de lachs (ndd. las, oeng. leax, on. lax) die blijkens het Tochaarse laks een erfstuk
uit die oude tijd is, staat als zodanig, voorzover ik zie, alleen.
Als een afzonderlijke groep moet men de benamingen van de eetbare schaal- en
weekdieren beschouwen. Naast de Germaanse woorden krab en kreeft staan de
1)
Latijnse leenwoorden oester, mossel en kok of kokkel , terwijl alikruik, al is de
afleiding hiervan nog steeds

1)

Zie hierover De Tollenaere in Ts. 58, 283 vgg. en Zschr. f. franz. Spr. 63, 445 vgg.
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1)

duister, ook wel ontleend zal zijn . Hierbij komt de vraag op of de Germanen deze
dieren al gekend hebben voor de komst van de Romeinen, of dat deze laatsten, die
grote liefhebbers van schaal- en weekdieren waren, het gebruik er van aan de
Germanen hebben geleerd. Terwijl een groot en karakteristiek gebouwd dier als de
kreeft, ook al werd het niet geconsumeerd, desniettemin wel een naam gehad zal
hebben, lijkt het heel goed mogelijk dat schelpdieren als de oester, de mossel en
de kokkel oorspronkelijk door een gemeenschappelijke naam werden aangeduid
en dat de uitbreiding van het Germaanse taaleigen met deze vreemde woorden dus
een gevolg was van een vernieuwing van de begrippenschat. Hetzelfde geldt voor
de alikruik, die misschien ook pas door het gebruik dat de Romeinen er van maakten
voor de Germanen losgemaakt werd van het algemene begrip ‘slak’. Zeker is dit
alles echter allerminst. Weliswaar zijn er geen bewijzen voor dat de oude Germanen
2)
zich met schaal- en weekdieren gevoed hebben , maar daar staat tegenover dat in
de kjökkenmöddinger uit het meso- en neolithicum grote massa's schelpen van
oesters, mosselen en kokkels gevonden zijn, o.a. in een dergelijke afvalhoop bij de
3)
monding van de Canche, dus in het latere Vlaamse kustgebied . Enige duizenden
jaren voor het begin onzer jaartelling hebben de vissers die deze streken bewoonden
dus wel het gebruik van deze weekdieren gekend. Zou deze kennis bij de bewoners
die de neolithische vissers zijn opgevolgd, dan geheel verloren zijn gegaan? Toch
zullen de Romeinen, ook als er een Germaanse traditie in dit opzicht was, wel een
zekere omkeer in de vangst van deze dieren hebben gebracht. Reeds het feit dat
er bij de nieuwe heren vraag naar dit artikel was, moet invloed hebben uitgeoefend
op de wijze van benoeming bij de Germanen. Ik meen dus dat men de
leenwoordengroep oester - mossel - kok - alikruik op soortgelijke wijze zal

1)

2)
3)

Gezien het feit dat de alikruik opvallend lange voelhorens heeft (zie bv. de afb. bij Havinga,
Krebse und Weichtiere 141) is de vraag gewettigd of -kruik wellicht een vervorming is van
lat. cornût-. Verg. Waals hâricrûte. De moderne benaming kreukel of krukel staat blijkbaar
onder invloed van mossel.
Zie Hoops, Reallex. 3, 285a.
Zie Gruvel, La Pêche dans la Préhistoire 35 vgg.
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moeten beoordelen als de groep kabeljauw - laberdaan - schardijn - ansjovis. Alleen
valt de tijd van ontlening bij de eerste groep een duizend jaar vroeger.
Hoe staat het nu met de garnaal? Als klein schaaldier behoort hij zeker tot dezelfde
begrippengroep als de eetbare weekdieren. Dat de oude Germanen er een bijzondere
naam voor hebben gehad, ligt nog minder voor de hand dan bij de oester enz.,
aangezien de garnaal, die heel slecht in verse toestand te bewaren is, zeker geen
consumptieartikel zal zijn geweest en hoogstens tot aas zal hebben gediend.
Niettemin blijft het mogelijk dat er een oude naam voor heeft bestaan. Indien ergens,
dan zal hier de handelswaarde die het diertje door de komst der Romeinen kreeg
echter invloed op de naamgeving hebben uitgeoefend. Zuiver op kultuur-historische
overwegingen mogen we dus al wel aannemen dat er in garnaal een Latijns
leenwoord schuilt. De vorm garnaal, die tegenwoordig de enig gangbare is in de
beschaafde omgangstaal, is stellig jong. Van Wijk heeft al in zijn Etym. Wdb.
opgemerkt, dat de uitgang -aal in de plaats moet zijn gekomen van een ouder -eel.
De vorm garneel is echter op zijn beurt ook weer jong en treedt pas op in het begin
van de 17de eeuw (garnaal een eeuw later). In de oudere tijd vindt men uitsluitend
geernaard en garnaat (gernaat, granaat). Hiervan is het. eerste de Vlaamse, het
laatste de Brabantse, Zeeuwse en Hollandse vorm, die ook verder de hele
Noordzeekust langs tot in Holstein toe bekend is. De vraag of geernaard dan wel
garnaat de meest oorspronkelijke vorm is, wordt beslist door Noordfrans grenade
1)
(H. Junius kent ook een Franse vorm guernette, blijkbaar een mengvorm van
grenade en crevette). Het Vlaamse geernaard moet een vernieuwing zijn met
substitutie van -aat door -aard (verg. hetzelfde bij kossaard naast kossaat), waarbij
-aat dus als een suffix opgevat is. Het Franse grenade kan ons ook verder de weg
wijzen, want het is volkomen identiek met grenade, ‘granaatappel’, en het ligt dus
voor de hand dat het eigenlijk niets dan een overdrachtelijke toepassing daarvan
zou zijn. Ook in het Nederlands komt granaat herhaaldelijk in de bet. ‘garnaal’ voor.
De rode kleur die de garnalen, vooral de Noordzeegar-

1)

Nomencl. 55a. Zijn Nederl. vorm is garner.
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1)

nalen, door het koken krijgen (en alleen gekookt zijn ze te conserveren, dus vrijwel
alleen gekookt krijgt het publiek ze te zien) moet dus de naam aan het schaaldiertje
gegeven hebben. Het Latijnse granâtum moet in het Vlaams-Zeeuwse kustgebied,
waar veel garnalen te vangen waren, ontleend zijn en vandaar door de visserstaal
langs de Noordzeekust verder bekend zijn geworden. Het Engels en de
Skandinavische talen hebben het niet overgenomen.
Opmerkelijk is dat garnaat uitsluitend als collectivum voorkomt. Garneel, geernaard
en de hier nog niet genoemde vormen garner en garrenaar, die in 16de- en
17de-eeuwse Hollandse teksten naast garnaat optreden, duiden daarentegen het
afzonderlijke exemplaar aan en worden dus geregeld in het meervoud gebruikt.
Wellicht heeft de behoefte aan een benaming voor het afzonderlijke (levende?)
diertje naast die voor de ‘gekookte rode massa’ de genoemde vervormingen juist
doen ontstaan. Het zonderlingst is eigenlijk de vorm garneel, door Sprankhuisen
2)
zelfs guarneel gespeld alsof het een Frans of Italiaans woord gold . Hoe kwam men
erbij die uitgang -eel te gebruiken? Men kan hier natuurlijk wel van ‘invloed’ van
barbeel en makreel gaan spreken, maar wat hebben deze vissen, die bovendien
geen van beide zo algemeen bekend zijn als de garnaal, met ons schaaldier te
maken? Evenmin als het ontstaan is de verspreiding van de -eel-vorm mij duidelijk.
Men vindt hem tegenwoordig in de dialekten rondom de Zuiderzee en verder oostelijk
(bv. in Deventer, maar niet in Groningen). Hoewel van oorsprong wellicht een ietwat
literaire vorm (en als zodanig overgegaan in de Duitse schrijftaal) is garneel dus
blijkbaar een Zuiderzeewoord geworden. Ondanks Winschootens getuigenis
(‘Garnaat, bij de Amsterdammers, mijn landslui, garneel... genaamd’) schijnt het
echter geen typisch Amsterdams woord te zijn geweest, maar veeleer slechts één
van de daar bekende vormen (naast garnaat en garner of garrenaar, die men ook
bij goed-

1)

2)

Hondius speekt van ‘roo Garnaet’ (Moufe-schans 239), Jan Huygen van Linschoten van ‘een
coleur, als ghesoden granaet, dat is, seer fijn root’ (Nav. d. Port. 98a). Verg. ook Bly,
Zee-visscherij 107: ‘Door het koken wordt de Noordzeegarnaal fraai zalmrood, de
Zuiderzeegarnaal blijft meer geelachtig’.
Zie Sprankhuisen 1, 25.
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Amsterdamse schrijvers vindt). Garnaal tenslotte moet op het einde der 17de eeuw
juist wel door deze botsing van vormen in Amsterdam ontstaan zijn en dank zij het
overwicht van deze stad de vorm van de schrijftaal geworden zijn.

3. Giemand.
Giemand is tot dusver beschouwd als een woord dat uitsluitend in het Mnl. voorkomt.
Dit is echter niet juist, want de 17de-eeuwse taal, althans de Zuidhollandse volkstaal,
o
kent het ook nog. Zie Burghoorn, Kluchthoofdige Snorre-Pypen 1, 30 (a . 1644):
‘Hy verstaet hem te lydigh op de kruyen, trots al d'Aptekers die driakel te koop
hebben, ... Giement sijns gelijck.’ Giement betekent hier ‘niemand’. De gewone vorm
hiervoor is bij Burghoorn numment. Naar het verband te oordelen bezit giement een
grotere nadrukkelijkheid: ‘volstrekt niemand’.
Allen die tot dusver over giemand geschreven hebben, beschouwen niet ‘niemand’
maar ‘iemand’ als de normale betekenis van het woord (zie M. de Vries, in Taal- en
Letterb. 4, 72; Van Helten, in Ts. 5, 197; Verdam, in Mnl. Wdb.; Van Haeringen, in
Ts. 57, 208). Ten onrechte naar ik meen. Verdam geeft vier citaten waarin giemand
‘iemand’ zou betekenen tegenover 28 waarin het duidelijk ‘niemand’ betekent. Van
deze 28 zijn er verschillende behoorlijk oud (van omstreeks 1300 af), zodat de
chronologie de oorspronkelijkheid van de bet. ‘iemand’ niet kan bewijzen. Van de
vier citaten waarin het woord ‘iemand’ zou betekenen, wordt een al door Verdam
als twijfelachtig beschouwd: ‘Tis ons ghelet, dat wi ghiemant doden moghen’.
Inderdaad, letten sleept hier een ontkennend woord met zich mee. In het tweede
citaat: ‘Ick noch ghemant van myner weghen’, hebben we m.i. een overeenkomstig
geval. Ook noch maakt een volgend onbep. vnw. licht ontkennend. Het vierde citaat
is geen Mnl. maar Mnd. Gemant is hierin waarschijnlijk een andere spelling voor
jemant. De derde plaats tenslotte, uit de Chirurgie van Jan Yperman, is kennelijk
bedorven: ‘Daeromme als jou ghiement besiet met curtsen besloten, groet wee in
den rugghe, dan weet dat horen beghincel es variolaria’. De toegesproken persoon
moet onderwerp zijn van de zin die met als
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begint en jou moet dus op een vergissing berusten. Het vermoeden ligt voor de
hand dat er in de oorspronkelijke tekst ‘als ghi iement’ heeft gestaan en dat een
afschrijver daar per ongeluk ‘als ghiement’ van heeft gemaakt. Over de wijze waarop
vervolgens jou tussen als en ghiement is terechtgekomen, kan men van alles
fantaseren (in de context komt het woord, in objectsfunctie, vele malen voor), zeker
is dat het niet op deze plaats hoort. Er is dus al met al geen enkele zekere
bewijsplaats van giemand met de bet. ‘iemand’.
Gaat men uit van ‘niemand’ als oorspronkelijke bet., dan is de etymologie heel
eenvoudig. De Vries heeft er al de weg toe gewezen: gieman < *nih-eoman, zoals
geen < *nih-ain-. De parallel is volkomen, want naast nieman < *ni-eoman staat ook
neen < *ni-ain-. Het is natuurlijk ook mogelijk om gieman uit *nih-eo man en nieman
uit *ni-eo man te laten ontstaan. Niemand en giemand hebben, zoals uit de citaten
blijkt, in het hele Nederlandse taalgebied naast elkaar bestaan (giemand is volstrekt
niet ‘vooral oostmnl.’ zoals Verdam en Van Haeringen willen). Dit is een verschilpunt
met het paar neen en geen, want neen in de zin van ‘geen’ schijnt beperkt te zijn
gebleven tot Friesland en Groningen.
Is mijn opvatting juist, dan moet giemand geschrapt worden uit de rij der getuigen
voor een klankovergang j > g, waarin Van Haeringen het, op voorgang van De Vries,
heeft willen plaatsen. Over deze klankovergang, waarvan ik eenmaal, misschien
1)
wat onvoorzichtig, heb getuigd dat ik er niet in geloof , heb ik nog meer te zeggen,
maar dat kan ik beter doen naar aanleiding van het volgende woord.

4. Gier, ‘mestvocht’.
De afleiding van gier is het laatst behandeld door Dr A.P. Kieft in zijn dissertatie
Homonymie en haar invloed op de Taalontwikkeling 59 vgg. Deze heeft ook een
kaart getekend (Leidse Taalatlas 53) waarop men de verspreiding van gier en de
daarmee verwante vormen in de hedendaagse dialekten kan nagaan. Gier is als
schrijftaalwoord in heel Nederland bekend, maar is in Holland bezuiden het IJ en
in West-

1)

Hand. Top. Dial. 11, 335.
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Utrecht stellig vanouds het volkstaalwoord geweest. Ier, tot op zekere hoogte nog
een concurrent van gier in de schrijftaal, is inheems in Holland benoorden het IJ, in
West-Groningen en in Noord-Drente. In Friesland (ook in het niet-Fries-sprekende
Stellingwerf) vindt men jarre, dat alleen schrijftaalwoord is voor degenen die zich
van het Fries bedienen. In Oost-Groningen tenslotte zijn de vormen jirre, jier en jiere
o

in gebruik. Ten Doornkaat Koolman (a . 1882) geeft voor

Kaartje 1. Gier, ‘mestvocht’.

het aangrenzende Oostfriesland eveneens jirre, jier en jiere op en bovendien nog,
o

‘seltener’, jarre. Zijn voorganger Stürenburg (a . 1857) kende alleen jirre en jiere.
Van al deze vormen kan men het Zuidhollandse gier het minst ver in het verleden
volgen. De oudste tot dusver gevonden plaats is van 1769 (Berkhey, Nat. Hist. 1,
502). Het is mogelijk dat men met goed zoeken of enig geluk in de 18de-eeuwse
landbouwliteratuur nog een ouder voorbeeld vindt, want gier was in het toenmalige
Hollandse boerenbedrijf blijkbaar al wel een zaak van enig belang. Agge Roskam
1)
Kool spreekt in 1774 over ‘de gewone Gierbak, overal hier te Lande in gebruik’ .
Verdam vermeldt in zijn Mnl. Wdb. 2, 1953 nog een

1)

Hand. Bat. Gen. Proefonderv. Wijsbeg. 2, 70.
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woord gier dat ‘gruit, most, gist’ zou hebben betekend en dat hij met gier, ‘mestvocht’
identiek acht, maar als men de geciteerde plaats naslaat, merkt men dat de aan
gier toegekende betekenis op een vergissing berust. Het woord is nl. een bijvorm
van mnl. gere, ‘spits toelopend grondstuk’. Men zal dus goed doen het 6de art. gier
uit het Mnl. Wdb. te schrappen.
De vorm ier is voor Noord-Holland het eerst opgetekend halverwege de 15e eeuw
(zie Verdam i.v.), voor Groningen, in de vorm ijre, op het einde der 18de eeuw (zie
Weiland i.v., wiens opgave blijkbaar teruggaat op het 18de-eeuwse dialektmateriaal
1)
van de Maatsch. der Ned. Lett.) .
De vorm jirre vond ik het eerst als Oostfries opgegeven in Wiarda, Altfries. Wtb.
o

o

(a . 1786), de vorm jiere in Sonius Swaagman, Commentatio (a . 1824). Het Friese
o

jarre, dat ik in deze vorm het vroegst aantrof in Laurman, Proeve 29 (a . 1822), is
de voortzetting van een ouder jerre, dat door Gijsbert Japiks (omstreeks 1650) enige
malen in samenstellingen gebruikt wordt. In de 15de- en 16de-eeuwse rechtsbronnen
uit Groningen en Oostfriesland, zowel in Friese als in Nederduitse, vindt men
herhaaldelijk een woord iere, yere of gere, ook in afleidingen en samenstellingen.
Het ligt voor de hand hierin de oudere vorm te zien zowel van jerre als van jirre.
Men moet dan echter niet, zoals men tot dusver algemeen gedaan heeft en zoals
ook Kieft doet, de Oudfriese (en Middelnederduitse) vorm als jêre, maar als jĕre
lezen. Een vorm jêre kan wel jiere opleveren, maar toch bezwaarlijk jerre of jirre.
Kieft beroept zich op fri. skjirre, twjirre, njirre uit ouder skiere, twiere, niere. Een
dalende tweeklank ie kan echter na een j toch moeilijk een stijgende tweeklank ji
opleveren. Bovendien is het stijgend worden van dalende ie in het Fries een vrij
jong verschijnsel, terwijl deze taal in Groningen en Oostfriesland, waar jirre voorkomt,
al eeuwen is uitgestorven. Het is waarschijnlijker dat jiere als een betrekkelijk jonge
bijvorm, uit jirre is ontstaan dan andersom. Voor het Friese jarre (het Oostfriese
noemt hij niet) wil Kieft trouwens wel de grondvorm jĕre aannemen. Men zou dan
jĕre en jêre

1)

o

In Laurman, Proeve 29 (a . 1822) worden als Groningse vormen yr, iere opgegeven.
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met precies dezelfde betekenis in één gebied naast elkaar gehad hebben. Het is
gelukkig niet nodig de taalhistorie zo ingewikkeld te maken: jirre, jiere en jarre hebben
genoeg aan één grondvorm jĕre.
Is ier ook tot jĕre te herleiden? M.i. zeker en wel op twee manieren. De eerste
mogelijkheid is, dat ier uit jier is ontstaan. Jier moest uit jiere ontstaan in de gebieden
die de slot-e apocoperen. Jiere kan als een variant van jirre opgevat worden. De
andere mogelijkheid is dat de begin-j- van jĕre al heel vroeg (vóór de rekking van
korte vocaal in open syllabe) gevocaliseerd is. Jĕre zou dan tot iere worden en
hieruit zou dan weer met apocope van de slot-e ier kunnen ontstaan. In Groningen
waar de gebieden met jirre, jiere, en jier onmiddellijk aan dat van ier grenzen en
waar bovendien begin-j- voor volgende i wel meer wegvalt (bv. in het pron. pers. jie
1)
dat in geheel Drente en in een groot deel van Groningen tot ie is geworden) ligt
een afleiding van ier uit jĕre via jirre en jiere voor de hand, in Noord-Holland eerder
de andere mogelijkheid. Het Noordhollandse ier komt immers al heel vroeg voor,
het is de tijdgenoot van het jere der Oudfriese wetten. Dat vóór de 15de eeuw de
stadia jirre en jiere in Noord-Holland al doorlopen zouden zijn is niet waarschijnlijk.
Ik neem dus aan dat Noordhollands ier door vroege vocalisering van de begin-j- uit
jĕre is ontstaan.
Blijft nu nog het Zuidhollands-Utrechtse gier. De grote moeilijkheid bij deze vorm
is, dat men niet weet hoe oud hij is. Wil men ter verklaring werken met een overgang
j>g, zoals Kieft doet, dan moet men, gezien woorden als gij en gene, het ontstaan
van gier wel in de voorliteraire periode plaatsen. Men heeft dan óf een nog ouder
jier en een nog weer ouder jirre nodig, óf men moet jere tot *gere en dit weer via
*girre tot giere en gier laten worden. Dat ik het eerste uitgesloten acht, behoeft na
wat ik bij ier heb opgemerkt nauwelijks gezegd, het

1)

In het deel van Groningen waar ier voorkomt is de subjectsvorm van het pron. pers. 2 plur.
tegenwoordig, evenals in Friesland, vervangen door de objectsvorm. Voordat hij verdween
zal hij echter wel, alweer evenals in het Fries, ie geweest zijn. Zie verder de volg. etym.
aantekening. Een ander voorbeeld van een weggevallen begin-j- in het Gronings is eukel (in
de samenst. ieseukel, ‘ijskegel’) uit jeukel (Nholl. jeukel, Fries jûkel, jokling).
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grote bezwaar tegen de tweede mogelijkheid is, dat er geen enkel bewijs voor het
bestaan van de vorm *girre is te leveren. Zelfs de vorm giere komt in het oude
gier-gebied niet voor, wat vooral voor Goeree en de zuidelijker gelegen eilanden
opvallend is. Het ontbreken van de vorm met -e wijst er op dat gier hetzij uit het
apocoperingsgebied naar de zuidelijke eilanden is opgedrongen, hetzij niet een
rechtstreekse voortzetting van jere is.
Wil men de overgang j>g niet te hulp roepen, dan moet men de g-wel toeschrijven
aan een of ander prefix. Hoe kan echter ier aan een voorgevoegde g- gekomen
zijn? Een mogelijkheid is misschien dat er naast ier in Zuid-Holland een werkwoord
*ge-ieren>gieren, in Noord-Holland, waar het prefix ge- niet meer bestond, althans
niet meer productief was, daarentegen een werkwoord ieren is gevormd, en dat in
Zuid-Holland het znw. zich vervolgens aan het veel gebruikte ww. heeft aangepast.
Voor deze hypothese is het echter nodig dat het znw. gier een betrekkelijk jong
woord is en dat het ww. gieren al eerder, laten we zeggen in de 17de eeuw, is
opgekomen. Tegen het eerste verzetten de gegevens zich niet, het tweede is
misschien een beetje bedenkelijk, want het gieren van grasland in Holland (ander
land is daar praktisch niet) is stellig niet zo heel oud. (In Vlaanderen, waar de
bemestingstechniek veel eerder een hoog peil heeft bereikt dan in Holland, wist
men al ook vroeger profijt te trekken van het mestvocht.) Zolang echter niet met de
stukken is aangetoond dat men in de 17de eeuw in Holland nog niet gierde, heeft
de hypothese om de vorm gier door een ontmoeting van ier en gieren te verklaren
recht van bestaan. Er zijn echter, wanneer de geschiedenis der bemestingstechniek
deze hypothese zou wraken, waarschijnlijk ook nog wel andere mogelijkheden om
de voorvoeging van de g- te verklaren.
Kieft, die twee grondvormen, jĕre en jêre aanneemt, leidt gier met behulp van de
overgang j > g af uit *jier < *jêre. Om de ontwikkeling van *jêre tot jier voor Holland
aannemelijk te maken heeft hij een zeer ingewikkelde redenering vol hypothesen
nodig. Normaal zou *jêre in Holland *jaar hebben moeten worden. Kieft construeert
voor Noord-Holland echter een klankwet dat gm. ê ook ie kan opleveren. Deze
klankwet zou gewerkt hebben in de woorden krieken, skriel,
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stiek, griet (smalle rib onder aan een scheepsluik), kiem (schimmel) en ons ier, dat
hij dus uit *jier met wegval van de j- laat ontstaan. Van Noord-Holland uit zouden
woorden als krieken (mnl. grieken), schriel en *jier>gier, alsmede mnl. lieke en
mielen in de zuidelijker volkstaal en in de kultuurtaal zijn gedrongen. Uit
expansiologisch oogpunt is het binnendringen van Noordhollandse vormen in de
zuidelijker dialekten uitermate onwaarschijnlijk, aangezien de bewegingen altijd van
het zuiden naar het noorden gaan, maar Kieft roept tegen dit bezwaar de ‘lastige
homonymie’ in 't geweer, die zich bij mnl. *krâken, lâkz, mâlen, alsmede bij aal
(volgens K. de voorganger van gier in Zuid-Holland ter aanduiding van het begrip
‘mestvocht’) zou hebben voorgedaan. Het argument der homonymie is in dit geval
echter al zeer zwak, immers een ww. *krâken heeft nooit bestaan (wel mnl. grâken),
terwijl lieke en mielen het n.b. hebben moeten afleggen tegen lâke en mâlen! Verder
is aal in de zin van ‘mestvocht’ waarschijnlijk nooit in Holland bekend geweest. Kieft
meent van wel op grond van het Hollandse spreekwoord ‘dek toe de pot, daar is
aal in’ (oudste voorbeeld in de spreekwoordenverzameling van de Amsterdammer
o
Sartorius, a 1561), waarnaast de, volgens K. secundaire, variant ‘- daar is paling
o
in’ staat (oudste vb. in de klucht Lichte Wigger van de Delftenaar Van Santen, a
1617). Het is echter zeer onwaarschijnlijk, dat aal in dit spreekwoord ‘mestvocht’
zou betekenen. Niet alleen is ‘mestvocht’ geen materie die men in een pot doet,
maar ook is aal in dit verband voor zover ik kan nagaan steeds als ‘paling’ opgevat.
De zoëven genoemde Sartorius zegt (I, 1, 14): ‘ab anguilla metaphora sumitur,
quoties monemus conquiescendum, ne plus feramus incommodi, siquidem anguillae
nisi cooperias cito ab olla sese euoluerint, quas reponendo te magis ac magis
1)
commacularis’ . Ook de veronderstelde expansie *jier > gier uit

1)

Zie ook Tuinman 1, 113: ‘Dek toe den pot, daar is paling in. Dit zegt men, als iets geheim
moet gehouden worden, of anders veel moeite zoude veroorzaken. 't Is ontleend van levendige
palingen die men bezwaarlijk in een open pot kan houden, en de uitgekropene niet dan met
veel moeite daar weder in krijgen. Dat ondervinden die een gladden paling bij den steert
hebben. Men moet dan zulk een pot toedekken’. (Deze verklaring van Tuinman is, zonder
bronvermelding, letterlijk overgenomen door Sprenger v. Eyk, Spreekw. Dierenrijk 73.)
Een staaltje van Kiefts inlegkunde vindt men ook op blz. 48 van zijn boek, waar hij uit
Harrebomée's spreekwoordenboek aanhaalt: ‘men kan niet weten, waar de aal loopt, zei de
boer, en hij zette de fuik in het wagenspoor’. K. meent dat hier aan aal, ‘mestvocht’ gedacht
moet worden. Dit is zeer onwaarschijnlijk. In spreekwoorden met ‘zei de boer’ worden bij
voorkeur grandioze onnozelheden gedebiteerd, waarvan de geestigheid gewoonlijk niet zo
heel fijn is: de ‘domme boer’ denkt inderdaad in het wagenspoor nog wel een paling te kunnen
verschalken! Verg. bv.: ‘De Gek sey, vist daar je vermoed, en niet vermoed, en hy sette een
o

Fuyk op een Kerkhof, en vong' er een Paap in’ (Lyste van Rariteyten 1, 188, a . 1706). Dat
er speciaal over het palingvangen graag absurditeiten verkocht worden, blijkt ook nog uit het
spreekwoord: ‘as je geluk hebbe, ken je mit je broek paling vange’, dat ik te Wognum heb
gehoord.
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Noord-Holland kan dus niet aan een ‘lastige homonymie’ van twee woorden aal in
Zuid-Holland worden toegeschreven. Al de geciteerde ie-woorden, met hoogstens
één uitzondering, moeten wel in de streek waar zij voorkomen zijn ontstaan, dus
gier in Zuid-Holland, lieke en mielen in Vlaanderen en Brabant, krieken in heel
West-Nederland. Kieft is dus met een Noordhollandse klankwet gm. ê > ie niet klaar.
Die klankwet zou sporadisch vrijwel overal moeten optreden.
Maar men heeft de hele klankwet niet nodig om aan de genoemde ie-woorden
een bevredigende stamboom te geven: krieken is volgens de algemene opvatting
oorspronkelijk een geluidnabootsend woord geweest, toegepast op het ‘aanbreken’
van de dag; mnl. grieken is stellig een mengvorm van krieken en grâken; stiek zal
wel etymologisch overeenkomen met steek, verg. dial. zwiep naast zweep e.d.; griet
is ongetwijfeld een van de vele scheepstermen die van persoonsnamen zijn afgeleid,
verg. david (zekere balk of stang), dirk (zeker touw), grietje (zeker zeil), keesje
(dunne tros), klaas (scheepsbouwersnijptang, en: blok met drie pennen, gebruikt
bij de walvisvangst, om daarop het spek van zijn zwoord te ontdoen), enz.; lieke en
mielen mag men wellicht voor Brabantse vormen houden met umlaut van gm. ê,
naast Vlaams lâke en mâlen (verg. Van Helten 116); naast kiem, ‘schimmel’, staat
niet alleen kaam, maar ook kim en nog andere vormen, een waarschuwing om hier
1)
rekening te houden met variaties van onomatopoëtische aard ; ier is zonder moeite
te herleiden tot een

1)

Zie de etym. aant. no. 6.
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grondvorm jěre. Het enige woord dat er nu nog overblijft is schriel. Ik bezit te weinig
gegevens over de verspreiding van dit woord in de volkstaal om over de etymologie
1)
een stellig oordeel te durven uitspreken . Op grond van dit eenzame geval zal echter
wel niemand het bestaan van een Noordhollandse klankwet gm. ê > ie willen
veronderstellen, laat staan een Zuidhollandse, die men voor gier < *jêre toch nodig
zou hebben.
De grondvorm *jêre dient uit de etymologische woordenboeken te verdwijnen. De
verbinding van ofri. jere met mnd. gare, die waarschijnlijk wel aanleiding heeft
gegeven tot de veronderstelling dat de e als ê gelezen moet worden, is ook zeker
onjuist. Mnd. gare betekent ‘de bemesting, de vettigheid, de vruchtbaarheid van de
grond’, ofri. jere daarentegen ‘het overtollige mestvocht dat men in een afgedamde
sloot laat lopen’. Uit de ofri. bet. kan onmogelijk de mnd. zijn voortgekomen, want
in de middeleeuwen werd het mestvocht nog niet als afzonderlijke meststof gebruikt
en kon dus zeker niet als de bewerker van de vruchtbaarheid van het land bij uitstek
beschouwd worden. Wanneer men uitgaat van een algemene bet. ‘mest’, kan men
desnoods wel tot de bijzondere mnd., maar moeilijk tot de bij-

1)

Schriel treedt in het Nederlands pas laat op. Het oudste voorb. in het W.N.T. is van 1810:
‘(De koe) vermagert er van (van zekere ziekte) en is slap...; zulk eene Koe noemt men miersch,
ook wel schriel, dat schraal beteekend’ (Berkhey, Nat. Hist. 8, 100). In hetzelfde jaar vermeldt
Weiland het in zijn Wdb.: ‘Schraal, in de gemeenzame verkeering ook schriel’. Uit deze beide
gegevens zou men opmaken, dat schriel pas laat en via de volkstaal is opgekomen. Het
woord schriel komt echter, in tegenstelling met vele andere zgn. frisismen, inderdaad in het
Fries voor, ofschoon ik ook daar geen oude bewijsplaatsen. heb kunnen vinden (G. Japiks
gebruikt alleen schreal; zie Wirke 137; 173). Langs welke weg het in het Nederlands zou zijn
gedrongen is niet duidelijk (de veehandel?), maar de onmogelijkheid van een Friese herkomst
is evenmin met de stukken aan te tonen. Naast het bnw. skriel staat in het Noordhollands
nog een znw. spriel, ‘schraal, mager persoon of dier’. Verg. ook kriel als benaming voor iets
kleins en voorts Nholl. skriebel of skriewel, ‘schraal, mager’, dat weer doet denken aan
schrepel, schrapel, schreep, met dezelfde bet. Het is niet uit te maken of het verband dat er
ongetwijfeld tussen al deze woorden bestaat van secundaire aard is, dan wel toegeschreven
moet worden aan gemeenschappelijke onomatopoëtische oorsprong. Skr- en spr- naast
elkaar vindt men ook bij Fries skril en spril, ‘schrikachtig’ en bij schrot en sprot, ‘kleingoed,
kriel’.
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zondere ofri. bet. komen, want het mestvocht liep in een ofri. boerderij zo van de
groep naar de jere-sloot en was dus een begrip dat vrijwel niets met ‘mest’ te maken
had. Terwijl jere met ndl. gist samenhangt, zal gare dunkt mij eerder bij ndl. gaar
horen. In Nederduitsland, waar men in tegenstelling met het gebied aan de
Noordzeekust gedurende de middeleeuwen (en nog veel later) geen groepstallen
maar potstallen had en het mestvocht lang niet in die geïsoleerde toestand kon
worden waargenomen als in het jere-gebied, was er niet de minste reden om het
1)
mestvocht te benoemen met een naam die ‘iets gistends’ beduidde . Ook dit pleit
er voor om jere en gare te scheiden.
Ik wil nu nog een korte bespreking wijden aan de klankovergang j > g. Hierboven
heb ik al uiteengezet, hoe gier met jere in verband is te brengen, zonder dat men
met deze klankovergang manoeuvreert, en welke bezwaren het meebrengt, wanneer
men hem wel toepast, t.w. dat gier nogal ver gescheiden wordt van het aangrenzende
ier en dat men een tussentrap *girre nodig zou hebben die nergens is overgeleverd.
Maar behalve deze bijzondere bezwaren is er voor mij ook het algemene bezwaar,
dat ik deze klankovergang, ondanks de verdediging van Dr van Haeringen in Ts.
57, nog altijd problematisch acht. Ik heb een drietal kaartjes getekend, waarop het
verbreidingsgebied staat aangegeven van resp. gier, ‘mestvocht’, geer of gier, ‘uier’,
en gij, dus van drie woorden waarin men voorbeelden kan zien van de overgang j
2)
> g . Alle drie hebben ze naast zich een variant die met j begint en een die met een
vocaal (i of e) begint. De gebieden van gij en geer, gier, ‘uier’, hebben een
gemeenschappe-

1)

Dat het proces waardoor mestvocht tot ‘gier’ wordt, juist in het groepstalgebied aan de kust
als ‘gisten’ werd opgevat, blijkt uit het volgende citaat: ‘De pis heeft een ander voordeel boven
veele heete aanmaakingen, dat zy, uit haar zelve, geschiktheid heeft tot gisten, en hierdoor
verandert zy bykans geheel van aart. Het gebruik van pis of gier welke gegist heeft, is in
2

2)

o

Holland uitgevonden’ (Verh. Maatsch. Landb. 10 , 126; a . 1793).
Zie op blz. 64, 72 en 74. Het gij-kaartje is getekend met dezelfde gegevens als de kaartjes
in Ts. 56, 253 en 256; zie de verantwoording op blz. 264. Het geer-gier (uier)-kaartje is mijn
uier-kaart (Hand. Top. Dial. 10) uitgebreid met de gegevens van de Duitse dialektwdb. (Bonn,
Münster, Göttingen). Het gier-kaartje berust op de kaarten van Kieft (diss.) en H. Janssen
(DDG 25, k. 3).
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1)

lijke grens zowel met het gebied van de j-variant als met het gebied van de i-variant ,
gier, ‘mestvocht’, alleen met het gebied van de i-variant. Er is dus over 't geheel
gezien meer aanleiding om in de g-variant een ontwikkeling van de i-variant te zien
dan van de j-variant.

Kaartje 2. Geer, gier, ‘uier’.

De. gebieden van de g-variant liggen, wanneer men ze op één kaart zou tekenen,
vrijwel geheel naast elkaar. De ‘klankwet’ j > g, waarvan het aantal voorbeelden
toch al heel klein is, ziet voor de afzonderlijke gebieden zijn gevolg gedund tot een
enkele individuele meeloper. Men lette er voorts nog op, dat het gebied van de
i-variant van gij voor een groot deel samenvalt met dat van de g-variant van

1)

Bij gij komt de i-variant bovendien in het hele gebied van de g-variant voor als inversievormen;
zie het kaartje Ts. 56, 253 en de volgende etym. aant.
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geer, gier, ‘uier’, en omgekeerd het gebied van de i-variant van geer, gier voor de
helft ligt binnen dat van de g-variant van gij. Hier faalt toch dunkt mij iedere
klankwettige verklaring. Ik heb er daarom de voorkeur aan gegeven de g-varianten
zoveel mogelijk op een andere wijze te verklaren bv. met behulp van g-prefixen.
Dat ik daarbij altijd gelukkig ben geweest, wil ik niet beweren. Een collectiverend
g-prefix bij gij lijkt mij nu althans minder waarschijnlijk. Hier achter volgt een andere,
en naar ik hoop betere, verklaring van de vorm gij.

5. Gij.
In Ts. 56, 249 vgg. heb ik indertijd een nieuwe verklaring gegeven van de objektsvorm
van het pers. vnw. der 2de persoon u (oe, ow, ou), van de subjektsvorm -i in mnl.
hebdi (waaruit het moderne Zuidndl. hedde) en van de subjektsvormen die met g
beginnen gij, geer, git enz. Ik stelde het zo voor, dat de oorspronkelijke Ingwaeoonse
vormen *ji en *ju onder invloed van de Zuidduitse zonder j (nhd. ihr en euch), zoals
die zich door middel van een oude Keulse expansie deed gelden, in een groot deel
van Oost- en Zuid-Nederland hun j verloren hebben, en dat daarop in Zuid-Nederland
en het Rijngebied de ‘verzwakte’ subjektsvorm i versterkt werd door een g-prefix,
behalve in inversie-positie waar i bewaard bleef. Voor wat de objektsvorm betreft
handhaaf ik deze theorie nog onverkort, de geschiedenis van de subjektsvormen
zou ik thans echter enigszins anders voorstellen.
Ten eerste moet het gebied waar de subjektsvorm ji eenmaal tot i geworden is,
nog vrij wat groter geweest zijn dan ik het door mijn kaartje van Ts. 56, 253 heb
gesuggereerd. Friesland en West-Groningen gebruiken tegenwoordig ter aanduiding
van subjekt en objekt beide de objektsvorm jo of joe. In de 17de eeuw kende het
Fries echter nog een subjektsvorm i en men mag aannemen dat dit in
West-Groningen ook het geval is geweest. M.a.w. heel Friesland en Groningen
hebben eenmaal behoord tot het gebied van de j-loze subjektsvorm. De subjektsvorm
jai van de stad Groningen en haar naaste omgeving zal in plaats van een oud relict
een jonge vernieu-
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wing zijn. Het kaartje dat de lezer op deze blz. vindt, geeft een juister beeld, omdat
daarop Friesland en West-Groningen niet gevuld zijn met gebroken lijntjes maar wit
zijn gelaten.
Er is echter meer. Prof. Kloeke heeft er in zijn rede Deftige en gemeenzame Taal
de aandacht op gevestigd dat in West-Friesland

Kaartje 3. Gij.

jij ‘een uitzondering maakt op de algemene regel, dat in het dialect aan een ij van
het A.B. steeds een ai beantwoordt’. Hij veronderstelt dat in deze streek vroeger de
objektsvorm jou of de verzwakte vorm daarvan je, evenals in Friesland en
West-Groningen, ook in subjektsfunctie gebruikt werd. Jij zou dan zijn onklankwettige
ij te danken hebben aan het feit dat het, als jai in de stad Groningen, een in later
tijd ‘herstelde’ vorm zou zijn. Kloeke haalt ook andere gevallen aan die er op kunnen
wijzen dat Hollands jij wellicht niet de recht-
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streekse voortzetting van Ingwaeoons *ji is (Goerees joe, ‘jij’, de verschillende
1)
vormen van jullie ). We moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat
in het hele Westingwaeoonse gebied, dus ook in de kuststreek, *ji is ‘verzwakt’ (tot
i of tot je) of zelfs helemaal verdwenen en dan secundair is ‘hersteld’, hetzij tot ji,
jij, hetzij tot gi, gij. Of deze hele ‘verzwakking’ nu wel aan de invloed van de
Zuidduitse j-loze subjektsvorm moet worden toegeschreven, weet ik niet zo zeker.
Die invloed kan één van de factoren geweest zijn, maar de positie van j voor een i
of e is stellig ook niet zo heel stevig geweest. Verg. Noordhollands (en wellicht ook
eenmaal Zuidhollands) ier uit jĕre (met vocalisering van de j voor e) en voorts de
verzwakking van het uit het prefix gi- ontstane ji- tot i- of e-, een verzwakking die in
sommige gebieden tot algehele verdwijning van het prefix heeft geleid.
De beschouwing van het kaartje van dit gi-prefix in het verleden deelwoord doet
ons bovendien nog een betere verklaring voor de vorm gij aan de hand dan ik vroeger
gegeven heb. Ik heb elders uiteengezet dat we in de geschiedenis van dit gi-prefix
o

in ons taalgebied drie perioden moeten onderscheiden: 1 . die van de Ingwaeoonse
palatalisering van de g voor onbetoonde i, waardoor het prefix zeer verzwakt werd;
o

2 . die van het gedeeltelijk herstel van het prefix onder invloed van een oude Keulse
o

expansie; 3 . die van een volledig herstel van het prefix onder invloed van een iets
jongere Keulse expansie. Vergelijken we nu het gebied waar het prefix volledig
hersteld is met het gezamenlijke gebied van gij, geer, git enz., dan treft ons de grote
overeenkomst, vooral wanneer wij enkele jongere uitwassen van het gebied van
het ge-prefix afsnijden en in aanmerking nemen dat in de streek rondom Keulen het
g-pronomen ten gevolge van een jongere expansie uit het Zuiden door ihr vervangen
is. Deze overeenkomst kan geen toeval zijn: het herstel van het ge-prefix en het
ontstaan van het g-pronomen moeten in dezelfde tijd zijn gevallen en er moet verband
bestaan tussen beide verschijnselen. Het herstel van het ge-prefix kwam uit de
streek ten zuiden van Keulen,

1)

Zie Kloeke, a.w. 10; 14; noot 12-16. Over jullie enz. ook mijn aanvulling in Ts. 57, 80 vgg. en
Overdiep in Ts. 57, 234.
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waar de Ingwaeoonse palatalisering nooit heeft gewerkt, het g-pronomen was
daarentegen een Keulse nieuwigheid. Voor het herstel van het ge-prefix begon,
waren in Keulen het prefix en het pronomen echter waarschijnlijk formeel
samengevallen: het eerste was i-, je- of ə-, het tweede i of jə. Wat ligt meer in de
ə

rede dan dat bij het herstel van het prefix tot gi- of g - het pronomen hypercorrect
ə

ook gi of g is geworden? De beide taalelementen kwamen voor in onbetoonde
positie en wel vóór een werkwoordsstam, dus voor een syllabe die in de zin steeds
ə

enige klemtoon had. Dergelijke i- je- of -elementen zullen er verder wel niet in het
taalsysteem bestaan hebben en men kan dus ten tijde van het herstel van het
ge-prefix een ‘klankwet’ in het Keulse gebied laten werken waardoor iedere
ə

ə

voortonige i-, j - of - tot gi- of gʙ- werd. Bij inversie bleef het pronomen natuurlijk i,
ten eerste omdat het een nauwe eenheid vormde met de voorafgaande
werkwoordsvorm, ten tweede omdat de onbetoonde i hierbij niet voor- maar natonig
was.
Een tot in bijzonderheden opgaande vergelijking kan men maken tussen gij en
wrat (zie mijn kaartje Ts. 56, 260). De Ingwaeoonse ‘metathesis’ heeft eerst van
een woord als sprote, waarschijnlijk door het sonantisch worden van de r in een
1)
klankgroep als -rot , sporte gemaakt. In een bepaalde periode wordt dit sporte van
de streek ten zuiden van Keulen uit weer hersteld tot sprote. Het Keulse taalgevoel
constateert een ‘klankwet’: -art, -ert, -ort enz. wordt -rat, -ret, -rot enz. En zo zien
we gebeuren dat niet alleen sporte tot sprote wordt, maar ook warte tot wrate. Dit
Keulse wrat maakt carrière in Zuid- en Oost-Nederland, maar wordt in Keulen en
omgeving zelf verdrongen door de Zuidduitse vorm warte.
Men kan nog vragen hoe het komt dat in het tegenwoordige jij-gebied, ondanks
de verzwakking of zelfs verdwijning van ji- in een bepaalde periode, de inversievorm
2)
toch je is gebleven (want het Zuidhollandse begrijp-ie, zoek-ie moet jong zijn ). Het
antwoord kan in

1)

2)

Zie mijn Holl. Dialektstudies 31. Van den Berg, Oude Tegenstellingen 107 neemt aan dat zich
eerst vóór de r een svarabhakti-vocaal ontwikkelde en dat vervolgens de vocaal na de r
verdween.
Zie Ts. 56, 253 noot.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

77
twee richtingen worden gezocht. Ofwel dit je is de verzwakking van de objektsvorm
en dateert dus uit de tijd, dat de objektsvorm de subjektsvorm had verdrongen, ofwel
(wat mij waarschijnlijker lijkt) je is, ook al werd *ji in andere positie tot i verzwakt, bij
inversie de normale verzwakking van *ji. Men moet hierbij in het oog houden, dat
in het hele Westingwaeoonse taalgebied de werkwoordsvorm van de 2de pers.
meerv. oorspronkelijk zal hebben uitgegaan op -anð > -en (in tegenstelling met de
Oostingwaeoonse die uitging op -anþ>-ôþ>-et en de Zuidduitse die het
Oergermaanse -iþ>-et regelmatig voortzette). De Westingwaeoonse werkwoordsvorm
1)
is in een groot deel van het jij-gebied nog heden bewaard en was in de tijd toen
inversie vormen als begrijp-je en zoek-je zich vastzetten waarschijnlijk nog wel in
het hele jij-gebied gangbaar. Begrijp-je en zoek-je zijn dus de voortzetting van
begrijpe(n)-je en zoeke(n)-je. Het is duidelijk dat in een dergelijke fonetische positie
*ji nooit kon verzwakken tot i, maar zijn j-element moest bewaren. In Zuid-Nederland
daarentegen moet de Westingwaeoonse -anð-uitgang vroeg verdrongen zijn door
de Zuidduitse -iþ-uitgang en -iþ met een verzwakt *ji leverde normaal, met volkomen
verdwijning van het j-element, -di op.
(Wordt vervolgd)
K. HEEROMA

1)

Zie Holl. Dialektstudies 130 en kaart 26.
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Boekbeoordeeling
Het Getijdenboek van Geert Grote, naar het Haagse handschrift 133 E
21 uitgegeven door Dr. N. van Wijk (Leidsche Drukken en Herdrukken,
uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden. Kleine Reeks III (E.J. Brill, Leiden 1940)).
Reeds in 1911 wees Prof. van Wijk in de ‘Nieuwe Taalgids’ op het groote belang
van de bestudeering der mnl. dialecten; twee jaren later kwam hij in hetzelfde
tijdschrift hierop terug. Speciaal wees hij daarbij op de resultaten, die een vergelijking
van verschillende handschriften van éénzelfden tekst zou opleveren, i.c. van ‘het
meest gelezen ndl. boek... in het eind der Middeleeuwen’: het Getijdenboek van
Geert Groote!
Thans ligt vóór ons de editie van één handschrift van dit Getijdenboek, n.l. van
het Haagsche; Prof. v.W. blijft echter vasthouden aan het ideaal van een toekomstige
kritische uitgave van het boek.
In zijn uiteraard philologische Inleiding spreekt de schrijver eerst over de
‘Getijdenvertaling van Geert Grote en haar bestudering totnogtoe’, en noemt hier
vóór alles de uitvoerige studie van W. MOLL, getiteld: Geert Groote's Dietsche
Vertalingen, beschreven en toegelicht (A'dam 1880).
Zooals wij reeds in de Vitae van Geert Groote kunnen lezen, was hem het preeken
in zijn laatste levensjaar door Bisschop Florentius verboden (1383); des te ijveriger
hanteerde hij sindsdien de pen, o.a. om de liturgische of half-liturgische teksten, die
men in een horarium pleegt aan te treffen, te vertalen voor velen zijner volgelingen,
die de taal der Kerk niet machtig waren. Over de herkomst dezer teksten vindt men
bij Moll zeer uitvoerige gegevens; van de vertalingen door Geert Groote bestaan
nog honderden copieën.
Prof. v.W. is niet de eerste, die een handschrift dezer vertalingen heeft uitgegeven;
reeds in 1893 verscheen te Gent een uitgave van de hand van Dr. K. DE GHELDERE
(Ghetiden Boec. Naar een handschrift der XVe eeuw), helaas echter van een minder
belangrijk manuscript. Binnen afzienbaren tijd zal één der oudste handschriften
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uitgegeven worden door Prof. Dr. N. Greitemann (Warmond), en wel het
Munstersche; dit bevat o.a. nog de zoo belangrijke glossen, waarvan Prof. v.W. ook
wel gebruik maakt in zijn uitgave.
Vervolgens deelt de schrijver ons mee, hoe hij tot de publicatie van het
onderhavige handschrift kwam. Van den aanvang af heeft hij zich vooral tot het
Haagsche hs. aangetrokken gevoeld, daar dit hem in taalkundig opzicht zeer dicht
bij den oertekst van Geert Groote leek te kunnen staan, daar het geheel in een
Saksisch Mnl., ‘een... dicht bij het Deventers staand taaltype’, is geschreven.
Interessant is hier de volgende opmerking: ‘Het getijdenboek had oorspronkelijk
een Overijselse taalvariëteit vertoond en de verdere geschiedenis er van bestond
in de verschillende streken van Nederland in een geleidelijke vervanging van
Overijselse eigenaardigheden door die van de plaats van overschrijving of van de
plaats van herkomst van den schrijver’.
Met belangstelling namen wij kennis van de mededeeling, dat Dr. B. van den Berg
(R'dam) een grammatische studie over dezen belangrijken tekst zal publiceeren!
Na een beschrijving der handschriften gegeven te hebben, eindigt de schrijver met
een beschouwing over de perspectieven voor een verder onderzoek; hij werpt hierbij
verschillende vragen op en geeft diverse wenken, die van het grootste belang zullen
blijken bij het streven naar reconstructie van den oorspronkelijken tekst. Ook
suggereert hij een nauwkeurig onderzoek naar Geert Groote's vertaaltechniek.
Belangrijk is wat G.G. zelf hierover meedeelt: ‘Dese ghetijde onser urouwen sijn in
duytsche ghesat van woerden te woerden als hi naest konde die si ouersatte
beholden heelheit ende verstandelheit ende waerheit des sinnes. Want die woerde
sijn ende dienen om die sinne ende die sinne niet om die woerde. Daer om heeft
hi in sulken steden daer die slechte duytsche woerde niet proper en stonden na den
sinne of den sin verdonckerden. daer heeft hi ghesat die naeste duytsche woerde.
die den rechten ende den opensten sin gheuen.’
Op deze Inleiding volgt een zeer zorgvuldige uitgave van den eigenlijken tekst,
waarbij de belangrijkste varianten van de geraadpleegde hss. vermeld worden. De
tekst bestaat uit: Utrechtschen kalender, Getijden der H. Maagd met proloog, Getijden
van den H.
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Geest, Korte Getijden van het H. Kruis, Getijden der Eeuwige Wijsheid, Lange
Getijden van het H. Kruis, VII psalmen, Litanie, Vigilie met proloog.
Moge de wensch van Prof. v.W. in vervulling gaan (een vervulling, die de onlangs
zoo plotseling overleden geleerde helaas niet meer zal zien) ‘dat deze uitgave veel
voor dialektkundige onderzoekingen zal worden gebruikt’!
A.J. PERSIJN

Ingekomen boeken
C.G.N. DE VOOYS, Oorsprong, Eigenaardigheden en Verbreiding van Nederlands
‘Slang’. Tweede herziene druk. Prijs ƒ 0.85.
Die Haager Liederhandschrift. Faksimile des Originals mit Einleitung und
Transskription. Herausgegeben von E.F. KOSSMANN. I. Faksimile. II. Einleitung und
Transskription. Martinus Nijhoff. Haag, 1940. Prijs, in portefeuille, ƒ 42. -.
Volkskunde, driemaandelijksch tijdschrift voor de studie van het volksleven, onder
redactie van JAN DE VRIES, J. FR. GESSLER, PAUL DE KEYSER en MAURITS DE MEYER.
Nieuwe reeks, 1e Jaargang, Nrs. 1-2. N.V. Uitgevers Mij ‘Elsevier’. Amsterdam
1940/1941. Prijs, per jaar, ƒ 4. -; losse nummers ƒ 1.25.
Dat Dyalogus of Twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende
Marcolphus, naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Homberch in het
jaar 1501 uitgegeven, op het getouw gezet door WILLEM DE VREESE en voltooid door
JAN DE VRIES. Nederlandsche Volksboeken, opnieuw uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, VII. E.J. Brill. Leiden, 1941.
Prijs ƒ 1.25.
Vijf maal vijfentwintig jaar wetenschap in Nederland. Redevoeringen gehouden
in de vereenigde vergadering der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
op 7 April 1941, door de beide voorzitters, ter herdenking van hare oprichting op 6
April 1816. 1. J. HUIZINGA: De Wetenschappen in het algemeen en die der afdeeling
Letterkunde. 2. J. VAN DER HOEVE: De Wetenschappen der afdeeling Natuurkunde.
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Etymologische aantekeningen (II)
6. Kooi en verwanten.
Het zal wel de eerzucht zijn van ieder beginnend etymoloog om ‘mooie’ etymologieën
te vinden, om door een scherpzinnig manoeuvreren met klankwetten verwanten
van een woord in allerlei oude en nieuwe talen op te sporen en zodoende een flink
stuk taalkundige prehistorie te reconstrueren. Mij althans, ik beken het, is deze
eerzucht niet vreemd geweest in de eerste jaren van mijn medewerkerschap aan
het W.N.T. Ik vond het onaangenaam wanneer een etymologie ‘vastliep’ op een
zogenaamde onomatopoëtische wortel. Ik vond dat eigenlijk gezegd een veel te
gemakkelijke oplossing, een noodsprong, een bewijs van onmacht. Later leerde ik
wel inzien dat juist die ‘mooie’ etymologieën gevaarlijk zijn, omdat maar een
betrekkelijk klein gedeelte van de woordenschat werkelijk oud is en
verkenningstochten in voorhistorische tijden mogelijk maakt. De meeste woorden
zijn geen duizend jaar oud, vele nauwelijks enkele eeuwen, ja een niet onbelangrijk
aantal treedt pas in het eind van de 18de of de loop van de 19de eeuw op. Hoe
jonger een woord, hoe minder er etymologisch mee te beginnen is, want het heeft
dan nog weinig of geen vormveranderingen ondergaan, nog geen geschiedenis
gemaakt. Jonge woorden zijn veelal ‘klanknabootsingen’, d.w.z. we staan bij deze
woorden nog dicht bij een primaire verbinding van klank en zin, waarover de taal
weigert verder rekenschap te geven.
De artikelen van Dr van Lessen over de klanknabootsing als taalvormend element
in Ts. 55 en 57 hebben mijn inzicht in dit verschijnsel veel verhelderd. Ik heb tegen
haar voorstellingswijze echter dit algemene bezwaar dat men er de neiging door
krijgt om klanknabootsende woorden, ook al zijn zij pas in de jongste tijd opgetekend,
voor heel oud te houden. Het gevaar bij archaïseren lijkt mij vooral dat hierdoor in
plaats van de fictieve indogermaanse ‘bases’ een
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nieuwe fictie komt, die van de onomatopoëtische ‘wortels’. Ik heb niets tegen het
begrip ‘wortel’ en hanteer het zelf met graagte, maar men mag bij dit begrip toch
nooit vergeten dat het een wetenschappelijke abstractie is en geen factor in het
werkelijke taalleven. Een ‘wortel’ is een grootheid van heel andere orde dan een
woord niet alleen, maar ook dan een foneem of een morfeem. Een ‘wortel’ vertoont
geen spoor van eigen leven en is niets dan een dood abstract geraamte. Een ‘wortel’
kan dus ook geen eigen betekenis hebben: het is vrijwel zo dat iedere ‘wortel’ alles
kan betekenen. Pas bij het woord begint de semasiologie.
Voor het ontstaan van klanknabootsingen is volstrekt geen primitieve
taalgemeenschap nodig. Ze zijn immers naar het mij voorkomt in verreweg de
meeste gevallen ontsporingen van het woordsysteem, afvalproducten van een
welgeordende taal. Vervolgens zijn het dan weer de embryo's waaruit nieuwe
welgeordende woorden groeien. Dat de klanknabootsing de taal opbouwt is algemeen
bekend, maar men vergeet wel eens dat zij om op te kunnen bouwen dikwijls eerst
heeft moeten afbreken. Een van de jongste onomatopeeën die ik in mijn
woordenaarsbestaan ben tegengekomen is knudde. Het is geheel volgens de regelen
der kunst gevormd en zou wat dat betreft ook wel oeroud kunnen zijn. Knodde treedt
bv. al op in de 16de eeuw, kodde zelfs al in de 13de. Knudde is daarentegen stellig
niet ouder dan 25 jaar en we kunnen zijn genesis op grond van ons taalgevoel ook
met tamelijke zekerheid vaststellen: het moet gevormd zijn bij woorden als knoeien
en knutselen. Uit welk taalmateriaal knodde en kodde indertijd zijn gevormd, kunnen
we niet meer achterhalen, maar we kunnen wel constateren dat de structurele regels
volgens welke de klanknabootsing uit woordafbraak nieuwe woorden opbouwt door
de hele Nederlandse taalgeschiedenis heen merkwaardig gelijk zijn gebleven. Een
‘wortel’ *knud- kunnen we wel abstraheren uit knudde, ‘slecht werk’, knuddel,
‘deegbal’, ‘plomp, te weinig uitgegroeid persoon’, en knuddig, ‘snoezig’, maar het
is duidelijk dat deze ‘wortel’ niet als werkzame factor in de taal bestaat. Knudde,
knuddel en knuddig zijn waarschijnlijk op heel verschillende plaatsen en tijdstippen
uit heel verschillend taalmateriaal
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gevormd. Dat zij bij een klanknabootsende ‘wortel’ *knud- behoren, betekent niets
anders dan dat hun structuur en hun betekenissfeer ons een zekere samenhang
suggereren.
Andere jonge woorden waarvan we de wordingsgeschiedenis nog goed kunnen
nagaan zijn bibs, ‘achterwerk’, gevormd uit taalmateriaal van billen, fiets, ‘rijwiel’,
waarschijnlijk gevormd uit het taalmateriaal van fielesepee, en fik, ‘vinger’, gevormd
uit het taalmateriaal van vinger. Toen fiets, ‘rijwiel’, omstreeks 1880 ontstond, was
de taal al twee andere onomatopoëtische woorden fiets rijk, t.w. een bnw. met de
bet. ‘gauw en netjes aangekleed’ (in Z.-Afrika) en een bw. met de bet. ‘dadelijk’ (in
W.-Vlaanderen). Het ontstaan van deze beide andere woorden fiets kunnen we niet
volgen (is het Vlaamse fiets gevormd uit het materiaal van fr. vite?), maar zeker is,
dat ze in oorsprong niets met fiets, ‘rijwiel’, te maken hebben. Toch vormen deze
drie woorden fiets, vooral als men er nog het ww. fietsen in de zin van ‘een vrouw
beslapen’ bijvoegt, een pracht van een onomatopoëtische groep rondom de ‘wortel’
o

*fiets-. De oudste plaats in W.N.T. van fik, ‘vinger’, is van a . 1906. Iets eerder
opgetekend is fik of fuk, ‘hoop rommel die in brand gestoken wordt, vuurtje’, dat er
zeer onomatopoëtisch uitziet, maar wellicht toch eer een vervorming van vuur (of
ouder Hollands vier) is dan ontwikkeld uit een spontane klanknabootsing. Het ww.
fikken komt in de bet. ‘slaan, treffen’ reeds voor in de 16de, en in die van ‘een vrouw
beslapen’ in de 17de eeuw. De groep bij de ‘wortel’ *fik- is dus ook van zeer
heterogene oorsprong.
Een nog zonderlinger groep krijgt men bij prol. Er is sinds de 17de eeuw een
woord prol dat ‘dikke pap’, ‘opgewarmd gerecht’ enz. betekent en dat dus duidelijk
van onomatopoëtische aard is (verg. prul). Hiernaast staat sedert ten hoogste een
jaar of 50 een ander woord prol, dat een minachtende benaming voor een
manspersoon is en ontstaan moet zijn als verkorting van proleet of proletariër. Wat
zijn betekenis betreft zou dit tweede woord ook best van klanknabootsende oorsprong
kunnen zijn, maar het is dit niet, zoals we nu nog duidelijk kunnen waarnemen. De
carrière van het tweede woord prol is echter ongetwijfeld zeer bevorderd door het
feit dat het taalgevoel het als
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onomatopee ‘interpreteert’, omdat het er geheel de structuur van heeft en door zijn
betekenis tot de sfeer ervan behoort. Hum in de uitdr. in of uit zijn hum zijn is evenzo
4

o

een verkorting van humeur (het eerst opgetekend in Van Dale a . 1898). Het
tussenw. hum waarmee het voor het oog is samengevallen komt al voor in de 18de
eeuw (in de spelling hem zelfs al in de 16de). Het klanknabootsende ww. hummen,
‘kuchen’, is ook reeds ten minste sedert de 16de eeuw in gebruik. Verg. ook nog
hummes, een jonge formatie bij het pers. vnw. hem.
In deze gevallen is een woord door een min of meer willekeurige verkorting, door
een onregelmatigheid dus, in het onomatopoëtische vaarwater verzeild geraakt.
Het is echter even goed mogelijk dat een woord door een volkomen klankwettig
proces zodanig verandert, dat het taalgevoel het als onomatopee gaat interpreteren.
Dit is naar mijn idee gebeurd bij zooi, de klankwettige Brabantse ontwikkeling van
zode, dat door de overgang van d tot j in de sfeer van een grote groep onomatopeeën
kwam en daardoor als gevoelswoord een geheel nieuwe toekomst tegemoet ging
(vooral in de samenstelling rotzooi). Iets dergelijks kan men constateren bij wammes,
bakkes en vulles, regelmatig door verzwakking van hun tweede lid of suffix ontstaan
1)
uit wambuis, bakhuis en vuilnis, maar vervolgens door hun structuur terechtgekomen
in de sfeer van lobbes, loeres en dreumes en nu door het taalgevoel stellig als
onomatopeeën met een suffix -es geinterpreteerd.
Dit zijn een paar voorbeelden (gemakkelijk te vermeerderen) waarbij wij van de
geschiedenis der woorden voldoende weten om te kunnen vaststellen dat zij
secundair bij een onomatopoëtische ‘wortel’ zijn ingelijfd. In de meeste gevallen
kunnen wij dat niet, maar de ‘wortels’ worden daar niet minder fictief door. Wij mogen
m.i. aannemen dat zij, ook wanneer wij hun ontstaan niet kunnen volgen, in de
meeste

1)

In W.N.T. wordt bakhuis als een jongere, herstelde vorm beschouwd en bakkes, op voorgang
van Franck, Etym. Wdb., uit een mv. bakkens ontstaan geacht. Van Wijk houdt echter bakhuis
voor de oorspronkelijke vorm en vergelijkt het Westfaalse backes, ‘kleines haus auf dem
gehöfte eines bauern’. Voor de oorspronkelijkheid van bakhuis pleiten, behalve het onz.
geslacht van bakkes, ook het vroege voorkomen van de ‘volle vorm’ (16de eeuw) en het feit
dat deze in Z.-Ndl. de enig bekende is.
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gevallen niets dan grootste gemene delers van de ongelijksoortigste taalafbraak
zijn. Het woordensysteem van een taal is altijd veel minder vast dan bv. het
klankensysteem. Elk woord staat voortdurend bloot aan het gevaar van ontaarding
in de gevoelssfeer, zowel formeel als semasiologisch. Elk woord kan materiaal
opleveren waaruit nieuwe onomatopeeën groeien.
Gaan wij de structurele wetten na die in het Nederlands gelden bij de vorming
van nieuwe gevoelswoorden, dan stellen wij allereerst vast dat in de anlaut alle door
de taal in die positie toegelaten consonantgroepen mogelijk zijn (de anlaut van de
geordende woorden staat het minst bloot aan ontaarding). Op deze anlautende
consonantgroepen kunnen alle door de taal toegelaten vocalen volgen, korte zowel
als lange, maar geen eigenlijke diftongen. Op deze vocalen kunnen weer alle
postvocalisch toegelaten consonanten volgen. Op deze consonanten kan weer
hetzij een suffix -e of -i volgen, hetzij -e- of -i- met p, t, k, f, s, l, m, n, ng, r, hetzij p,
t, k, f, s zonder voorafgaande -e- of -i-. Deze mogelijkheden zijn echter lang niet alle
in dezelfde mate verwerkelijkt. B, d en g komen bv. na korte vocaal veel meer voor
dan na lange, terwijl j en w omgekeerd veel meer na lange vocaal optreden. De
woordmoot bestaande uit anlautende consonant of consonantgroep, de daarop
volgende vocaal en de eerste postvocalische consonant kan men gemakshalve de
‘wortel’ noemen. Deze wortel die hetzij een brok geordend taalmateriaal dat in de
gevoelssfeer is geraakt, hetzij een woekerformatie is, bezit de eigenschap van zeer
variabel te zijn. Zowel de consonanten van an- en auslaut als de vocaal van de
inlaut staan voortdurend bloot aan ontaarding. De oorzaak daarvan is natuurlijk
dezelfde die eenmaal het geordende woord tot onomatopee deed ontaarden, nl. de
gevoelssfeer waarin dit taalmateriaal gebezigd wordt. De ontaarding van de
inlautende vocaal pleegt ablaut te worden genoemd, maar verschilt op zichzelf in
niets van de wisselingen waaraan de consonanten van an- en auslaut onderhevig
zijn. De ontaarding van de elementen waaruit de wortel is samengesteld voltrekt
zich weer volgens bepaalde structurele wetten: een klank, consonant zowel als
vocaal, kan alleen vervangen worden door een andere klank als hij er een aantal
eigenschappen mee gemeen heeft. Zo zal

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

86
een b afwisselen met een p of met een d, een t met een k of met een d, een f met
een p of met een þ, een a met een e of met een o, enz. Het zijn de gewone wetten
die bij alle klankontwikkelingen gelden: een klank gaat alleen over in een andere,
waartoe hij in het klanksysteem in een bepaalde relatie staat. De gewone
klankontwikkelingen betreffen echter alle exemplaren van een zekere klank en zijn
gebonden aan bepaalde perioden van de taalgeschiedenis, de ontaarding van
klanken in de gevoelssfeer, die in alle tijden spontaan kan optreden, betreft
daarentegen alleen het klankindividu van een bepaald woord, terwijl de vorm met
de oorspronkelijke klank er in de regel naast blijft bestaan. Ik wil hier volstaan met
enkele voorbeelden. Ieder kan met weinig moeite tal van parallelgevallen vinden.
Ontaarding van de anlaut vindt men bij het door Opprel besproken woord deek
of daak, waarnaast in het zuidwesten van ons taalgebied een vorm veek met
1)
volkomen dezelfde betekenis staat . Deek is etymologiseerbaar als een ‘geordend’
woord: het hangt samen met dekken, germ. *þakjanan, en betekent dus eigenlijk
‘dekriet’. Veek is blijkbaar een oude variant van deek, ontstaan in de tijd toen þ nog
als een scherpe spirans werd uitgesproken en dus kon ontaarden in de verwante
scherpe spirans f. De oorzaak van de formele ontaarding lag in de semasiologische
ontaarding van ‘dekriet’ tot ‘aangespoelde rommel (hoofdzakelijk riet)’, waardoor
het woord deek in de onomatopoëtische gevoelssfeer was terechtgekomen.
Ontaarding van de auslaut vindt men regelmatig bij intensieve of iteratieve ww.,
bv. jakkeren naast jagen. Een voorbeeld bij een znw. biedt waarschijnlijk moot,
‘afgesneden stuk vlees of vis’ (sinds de 16de eeuw) waarnaast mook (sinds de 17de
eeuw). De afl. van moot staat niet helemaal vast, maar voor de oude etymologie
die het woord met got. maitan, ‘snijden’, in verband brengt is toch veel te zeggen.
Dat het Ingwaeoons inderdaad de ontwikkeling van gm. ai tot â gekend heeft - iets
wat ik vroeger wel eens betwijfeld heb -, wordt bewezen door het
Westvlaams-Groningse aat, Zeeuws-Hollandse oot, ‘wilde haver’ (ags. âte, eng.
2)
oats), dat Van Haeringen in dit verband terecht aanvoert . Met het Groningse aat
naast oot correspondeert een

1)
2)

Zie Ts. 56, 209 vgg.
Suppl. i.v. haver.
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Gronings-Oostfries maat naast moot. Dit Ingwaeoonse maat is echter in de
gevoelssfeer terecht gekomen wat niet alleen ablaut van de vocaal heeft veroorzaakt
(behalve moot komt ook, bij H. Junius, moete voor), maar wellicht ook ontaarding
van de auslautende consonant t tot de (als stemloze occlusief) verwante k. Van Wijk
heeft in zijn Etym. Wdb. al verondersteld dat mook een ‘vervorming’ van moot is,
maar zich niet in de oorzaak van deze ‘vervorming’ verdiept. Die oorzaak kan geen
andere zijn dan dat het woord door zijn betekenis ‘homp, lap, kwak vlees’ of ‘weke
vlezige massa’ in de onomatopoëtische sfeer is geraakt. Merkwaardig is dat mook,
behalve ‘vlezige massa van een vis’ (zie in W.N.T. het citaat uit Ogier) ook al heel
1)
vroeg ‘maag van een herkauwend dier’ betekent . Verg. het klanknabootsende
lebbe, ‘plak, afgesneden schijf of lap’ (in Westvl. en Holland; reeds bij Bredero in
de samenst. lebaal) of ‘slappe buikzijde van een gegromde vis’ (aldus bij Weiland),
dat secundair de betekenis heeft gekregen van ‘vierde maag van een herkauwend
dier’ (het eerst bij Kiliaan; mnl. libbe, mnd. lip, nhd. lippe, ‘stremsel’ is van oorsprong
een heel ander woord, dat echter door de invloed van het onomatopoëtische lebbe
ook een e heeft aangenomen; men kan ook zeggen dat libbe, ‘stremsel’ onder
invloed van lebbe, ‘weke massa’, de bet. ‘lebmaag’ heeft ontwikkeld).
2)
De trits maat-moot-moet kan meteen als een voorbeeld dienen van ontaarding
der inlautende vocaal oftewel onomatopoëtische ablaut (in Groningen staan maat
en moot naast elkaar, in Holland waren in de 16de eeuw moot en moete waarschijnlijk
wisselvormen die men door elkaar kon gebruiken). Een ander voorbeeld leveren
de benamingen van de wrat. De oorspronkelijke vorm warte is in de
onomatopoëtische sfeer geraakt met het gevolg dat we nu alle denkbare

1)

2)

De samenst. moock-sack, ‘venter animalium’, reeds bij Kiliaan. Vanwege dit vroege voorkomen
moet men ook rekening houden met de mogelijkheid dat mook als ‘vrije’ onomatopee ontstaan
is en later de bijzondere bet. van moot heeft overgenomen (verg. ook pook, ‘vierde maag v.e.
herk. dier’, ‘buik’, enz.). Moot als een auslautsvariant van mook op te vatten gaat bezwaarlijk
wegens de 16de-eeuwse inlautsvariant moete.
Niet geheel zeker: de oo van moot kan natuurlijk ook hypercorrect ontstaan zijn in een tijd
dat tal van Ingwaeoonse aa's uit au door oo's werden vervangen, en moete kan een mengvorm
zijn van moot en moes.
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vocalische variaties aantreffen: werte, warte, worte, weerte, waart, woort(e), woert.
Hiervan komen verschillende in dezelfde streek naast elkaar voor. Met een ander
woord warte, dat ‘mannetjeseend’ betekende is hetzelfde gebeurd. (Vogelnamen
zijn heel vaak onomatopoëtisch; van de eendensoorten noem ik hier bv. de krik, de
1)
krak, de knobbe en de slobbe ; verg. voorts onder de benamingen van de mannelijke
duif de kobber, kopper, kebber, kepper enz. (sinds de 16de eeuw); ook doffer zal
wel onomatopoëtisch geïnfecteerd zijn.) Men vindt wèèrt (en wertel), waart, woort
en woert, weliswaar grotendeels in verschillende gebieden, maar ten dele toch ook
als wisselvormen in dezelfde streek (bv. in Groningen en Oostfriesland waart(e)
naast woort(e)). De ogm. benaming voor de behaarde huid (hoofdhuid) *sward- is
al evenzeer, waarschijnlijk doordat zij vooral werd toegepast op de varkenshuid,
het oneetbare restant aan een stuk spek of ham, vocalisch ontaard: naast het
regelmatige zwaard vindt men ook zweerd, zwoord en zwoerd. Ook hier weer het
verschijnsel dat hetzelfde dialekt meer dan één vorm kent: in het Stadsfries swaad
en sweed, in het Gronings swoor en swoard (= swaard), in de algemeene taal zelfs
2)
zwoord en zwoerd .
Deze algemene opmerking over onomatopoëtische wortels wilde ik doen
voorafgaan om de weg te effenen voor een nieuwe etymologische beschouwing
van de woorden kooi. In het W.N.T. worden vijf verschillende woorden kooi
onderscheiden. Eén hiervan is een ont-

1)

Naast slobbe komen slub en sluif voor met dezelfde bet. Slub, dat ontbreekt in W.N.T., vindt
o

2)

men in het bijvoegsel van L. Potter achter zijn uitgave van Kiliaan (a 1605), sluif vindt men
bij Kiliaan zelf, maar deze heeft het blijkbaar overgenomen uit H. Junius. Onjuist is de
veronderstelling in W.N.T. 14, 1930, dat Kiliaans vage omschrijving van sluif (‘boscas, anis
ex anatum genere’) er op zou wijzen dat hij de vogel niet goed kent. Junius, K.'s bron, geeft
immers een zeer brede omschrijving, waaruit duidelijk blijkt, dat hij de slob- of lepeleend
bedoelt (‘minor est anate, prorsus assimilis, rostro latiore ad quandam cochlearis speciem’).
Potter neemt Junius' omschrijving met een kleine variatie over en voegt er nog bij ‘colore
cinereo nigredine variato’.
Een duidelijk voorbeeld van een klankvervorming in de gevoelssfeer waarbij de oo
oorspronkelijk en de aa het ontaardingsproduct is biedt het Scheveningse schaaier naast
schooier. (Ik vond dit woord in de Scheveningse roman A. Tael, Martijntje, woordenl.). Andere
voorbeelden zijn wellicht laag naast loog (zie blz. 92) en adebar naast odevare (zie blz. 92
vg.).
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lening aan het Engels, de andere vier hebben m.i. alle een onomatopoëtische inslag.
Ik begin met kooi, ‘uitgeperste vezel van het kaarssmeer.’ (aldus Hexham). Dit woord
is natuurlijk identiek met kooi, ‘rest van uitgebraden vet’. Naast dit kooi staat met
dezelfde bet. een vorm koon (zo te Aalsmeer), verlengd tot koonder (in Petten en
de Beemster). Met variëring van de anlaut wordt koon tot tjoon, een vorm die ik
optekende op Tessel en Wieringen en te Noordwijk aan Zee. Met variëring van de
auslaut wordt koon tot *koom, dat ik alleen ken in de verlengde vorm komes (te
Vlaardingen en Terhei). Is kooi ook een auslautsvariant van koon met ontaarding
van de n tot j? Dit is volstrekt niet noodzakelijk, want naast kooi staat anderzijds
met ablaut kaai, dat veel eerder voorkomt (reeds bij Plantijn) dan koon en zijn
varianten. Bij kaai behoren weer kaan en zijn verlenging kaander, die echter evenals
koon en koonder pas veel later optreden. Zuiver op de chronologie der bewijsplaatsen
afgaande zou men moeten komen tot de constructie dat de ablautende vormen kaai
en kooi beide in de onomatopoëtische sfeer varianten met nasale auslaut hebben
ontwikkeld. In een andere bet., ‘wit vlies op dranken, laag schimmel’, is kân echter
al mhd. en kôn vroegnhd. De m-vormen zijn bij deze bet. ook veel ouder dan bij de
bet. ‘vetkaan’: kaam is mhd. en mnd. en treedt in het Ndl. sinds de 16de eeuw op,
keem komt voor bij Marin, kiem sedert Kiliaan, kim, dat o.a. in Groningen de
inheemse vorm is, echter pas in de 19de eeuw. (Het jonge kien is waarschijnlijk
geen inlautsvariant van kaan, maar een auslautsvariant van kiem). Combineert men
al deze gegevens, dan kan men het beste een grondvorm *kaan aannemen, die
enerzijds een auslautsvariant kaam heeft ontwikkeld (waarbij met ablaut keem, kiem
(kien), kim) met de bet. ‘schimmellaag’, anderzijds een auslautsvariant kaai (waarbij
met ablaut kooi) met de bet. ‘vetrest’. Koon in de laatste bet. (met zijn anlautsvariant
tjoon en zijn auslautsvariant *koom) kan een oude inlautsvariant van de grondvorm
*kaan zijn of wel ontstaan uit het mv. kooien. Het laatste lijkt mij het waarschijnlijkste.
(De behoefte aan vormverandering bij het in dat geval jonge koon kan mede een
gevolg zijn van de formele gelijkheid met koon, ‘wang’.) Evenzo zal ons moderne
kaan wel niet de grondvorm
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rechtstreeks voortzetten, maar ontstaan zijn uit het mv. kaaien. De grondvorm *kaan
is dan misschien een leenwoord uit het volkslatijn, dat met de Romeinse wijnbouw
is meegekomen (vulg. lat. câna, ‘grijze vuillaag op de wijn’). Is deze etymologie juist,
1)
dan mogen wij concluderen dat j kan optreden als ontaarding van auslautende n .
Tot dezelfde conclusie kunnen wij ook komen bij een tweede woord kooi, dat
2)
‘aars, achterste’ betekent en dat vooral bij 16de-eeuwse schrijvers voorkomt . Bij
een dergelijke bet. ligt het zeer voor de hand aan een onomatopoëtische vorming
of vervorming te denken. De weg wordt ons gewezen door hd. backe, dat reeds in
de ohd. tijd zowel op het dikste gedeelte van de rug als op de wang werd toegepast.
Het kan ons onverschillig zijn of wij hierbij van één of van twee woorden *bak-moeten
uitgaan. Als het er twee zijn, hebben ze elkaar in ieder geval ontmoet in de bet.
‘vlezig gedeelte van het lichaam’. Ook het ndl. koon kan dus heel goed, vanouds of
secundair, zijn toegepast op het achterste en in deze bet. een auslautsvariant op j
hebben ontwikkeld. Ik neem hierbij aan, dat koon een geordend, regelmatig
etymologiseerbaar woord is geweest (verg. on. kaun, noorw. kjϕine, ‘buil’). Dit
behoeft natuurlijk niet het geval te zijn, want de bet. die het oude koon moet hebben
gehad, lag ook in de gevoelssfeer. Het is echter niet meer vast te stellen uit welk
taalmateriaal dit koon dan weer zou kunnen zijn gevormd.

1)

Een tweetal vormen zij nog in een noot afgedaan. Gronings koorn, ‘vetkaan’, wijst erop dat
kooi onder invloed van koorn, ‘korrel’, is gekomen. - Zaans kuinder zal een verlenging zijn
van een niet aangetroffen *kuin, zoals koonder van koon en kaander van kaan. Wanneer men
2

zich dit *kuin ook uit een mv. *kuien ontstaan mag denken, kan het een ui hebben. *Kui zou
dan de regelmatige ontwikkeling zijn uit *koei, een inlautsvariant naast kaai en kooi. Zolang
er echter geen vorm *kui met de bet. ‘kaan’ gevonden is, blijft dit een zeer hypothetische
constructie. - Over de benamingen van de kaan in Z.-Nederl. vergelijke men Grootaers en
Pauwels in Leuv. Bijdr. 21, 73 vgg. (kaai is vooral Brabants, kaan Oostvlaams; hier en daar
komen ook m-vormen voor). - Over de afleiding van de kaan-groep uit lat. câna zie Kluge-Götze
i.v. Kahm.
2)

o

Het is, althans in Holland, spoedig verouderd. Halma (a . 1710) herkent het niet meer in
lichtekooi, maar verklaart dit woord als ‘een vroumensch dat licht met iemant kooit’.
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Ingewikkelder wordt de situatie bij een derde woord kooi, dat de volgende
betekenissen heeft: (1) ‘kudde, troep, ploeg’, (2) ‘hut, keet, stal, hok, schuurtje’, (3)
‘slaapplaats’, (4) ‘getraliede ruimte als gevangenis voor dieren, vooral vogels’, (5)
‘eendenkooi’. In de bet. (3) en (5) is het woord, door de expansie van de zeemansen de vogelaarstaal, van Vlaanderen uit langs de hele continentale Noordzeekust
verbreid. Ook in de bet. (4) heeft het van het zuidwesten van ons taalgebied uit wel
een zekere carrière gemaakt, echter later en minder ver dan in de bet. (3) en (5):
in de 17de eeuw is kooi, ‘kevie’, nog geen echt Hollands woord. De bet. (1) en (2)
komen alleen voor beneden de grote rivieren. Men vraagt zich onwillekeurig af of
hier niet verschillende woorden door vervorming in de onomatopoëtische sfeer zijn
samengevallen. Naast kooi in de bet. (1) staat met gelijke bet. kudde, naast kooi in
de bet. (2) en (3) kot, naast kooi in de bet. (4) kouw. De bet. (5) kan een bijzondere
toepassing van de bet. (2) zijn, indien men nl. mag aannemen dat de vanginrichting
genoemd is naar het waakhutje van de vogelaar. Wanneer men echter op deze
wijze in kooi verschillende woorden wil terugvinden, moet men er onmiddellijk
bijvoegen, dat deze woorden elkaar dan zonder enige twijfel hebben beïnvloed.
Tussen kooi, ‘kudde schapen’, en kooi, ‘schapenstal’, lopen natuurlijk
verbindingsdraden. Evenzo tussen (4) en (5). Het is een kwestie van subjectieve
interpretatie of men deze samenhangen voor primair of voor secundair wil houden.
Semasiologisch is het niet onmogelijk om alle betekenissen bij één woord te brengen.
De moeilijkheid blijft dan echter bij welk woord. Het W.N.T. gaat uit van de bet.
‘kudde’, en neemt ook, via het Indogermaans, samenhang met het wóórd kudde
aan. De samenhang met kouw ligt echter niet minder voor de hand. Evenmin kan
men de ogen sluiten voor het feit dat kooi en koot (kot) soms als synoniemen voor
elkaar kunnen staan.
Van de drie woorden kooi die eventueel door elkaar zouden zijn gelopen is kooi,
‘hut, hok, slaapplaats’ het eenvoudigste te verklaren: het zou een simpele
auslautsvariant van koot zijn met ontaarding van t tot j in de gevoelssfeer. Om de
verwantschap tussen kooi en kudde op te sporen moet men verder teruggrijpen, al
kan men waar-
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schijnlijk wel op Germaans gebied blijven. Naast kudde, ‘troep’, staat in het Mnl.
kudde, ‘jong varken’. Het laatste woord is stellig onomatopoëtisch; verg. de
inlautsvarianten kodde, ‘big’, ‘knots’, en kedde of kidde, ‘klein soort van paard’ (in
oorsprong misschien een vleinaam). Wanneer men voor de wortel *kud- op grond
hiervan een bet. ‘massa’ mag construeren, is er alles voor te zeggen om de beide
woorden kudde te identificeren. Mnl. code kan dan behalve ‘big’ ook ‘troep, zwerm’
hebben betekend en mnl. coye, ‘kudde’, kan een onomatopoëtische auslautsvariant
van dit code zijn. Zijn deze constructies juist, dan zouden we j achtereenvolgens
als ontaarding van n, t en d hebben gevonden. Wil dit misschien zeggen, dat
onomatopoëtische ontaarding van een auslautende consonant tot j eigenlijk een
palatalisatie is die wij in het bijzonder bij dentalen kunnen verwachten, ook wel bij
velaren, maar weinig of niet bij labialen? (Een duidelijk voorbeeld van ontaarding
van een velare consonant tot j vindt men bij laai, auslautsvariant van laag,
‘flakkerende vlam’, dat geen ingwaeonisme behoeft te zijn, maar als inlautsvariant
van loog kan zijn ontstaan; verg. voor de variabiliteit van dit woord de Nholl. ww.
logen, loegen, loven en loeven, ‘met een te grote pit branden, walmen’, vanwaar
1)
weer Drechterlands 't loof, ‘zwartsel’ .)
De verhouding van kooi tot kouw eist een uitvoeriger bespreking. Een wisseling
van j en w in de auslaut van een onomatopoëtische wortel is op zichzelf niets
ongewoons. Een ongetwijfeld jong, maar daarom des te duidelijker voorbeeld is
ouwevaar naast ooievaar. Het oude niet meer begrepen ode- raakte in de
gevoelssfeer en ontwikkelde daardoor ongeveer alle denkbare variaties. In mnd.
adebar, edebar, moeten we misschien al oude vocaal-variaties zien. Door ontaarding

1)

Wanneer flaaien en flooien (flikflooien) als varianten bij *flêhen zijn ontstaan, zijn het ook
voorbeelden van ontaarding van een velaar tot j. Waarschijnlijker is het echter, dat ze bij
*flêjen zijn gevormd met alleen maar inlautsvariatie. (Aan een ingwaeonisme behoeft men
hierbij evenmin te denken als bij laag, laai.) Een voorbeeld van ontaarding van r tot j is wellicht
paaien (van vissen), dat sinds 1648 is opgetekend en bij paren kan zijn gevormd. Verg. voor
de ‘sfeer’ de onomatopoëtische woorden hom en kuit (hiervoor op blz. 50, noot 1, en 54).
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van de auslautende d (natuurlijk streng te scheiden van de klankwettige Brabantse
overgang d>j) ontstond ooie- en daarnaast weer aaie- (waaruit ei-; verg. Gronings
2

aaiber) en oeie- (waaruit ui ; verg. uiver). Een ander voorbeeld is gruw of grouw,
‘onvolgroeide vis’, naast groei (= grooi? zie W.N.T. 5, 1188). Verdere gevallen zijn
opgesomd hierna op blz. 112 vg. Behalve bij onomatopoëtische woorden komt een
wisseling van ooi en ouw ook voor als voortzetting van een Oudgermaanse wisseling
auj-: awi of awî (hooi naast houwe, ooi naast ouwe, enz.). De gebruikelijke opvatting
is dat kouw op deze wijze een nominatiefvorm *kawî en kooi het *kauj- van de andere
naamvallen zou voortzetten. *Kawî zou voorts een zeer vroege ontlening zijn van
lat. cavea, dat wij later nog eens als kevie hebben overgenomen. Formeel is deze
ontleningstheorie in orde, maar er is een kultuurhistorisch en een semasiologisch
bezwaar tegen in te brengen. Het kultuurhistorische bezwaar is, dat men zich haast
niet kan voorstellen dat de oude Germanen in de tijd van hun vroegste aanraking
met de Romeinen belangstelling voor vogelkooien zouden hebben gehad, het
semasiologische bezwaar is, dat zowel kooi als kouw (verg. hd. kaue) de bet. ‘hut’
heeft gekregen, een bet. die noch cavea, noch een der vele voortzettingen daarvan
in Romaanse en Germaanse talen ooit heeft ontwikkeld. Met de verwerping van de
ontleningstheorie behoeft men overigens nog niet iedere relatie van het koppel
kouw/kooi met de op awi/auj- teruggaande ouw/ooi-wisseling te loochenen. Misschien
heeft bv. onder invloed van paren als strouwen/strooien in Vlaanderen zich uit kouwe
een bijvorm kooie ontwikkeld. Een andere mogelijkheid is echter, dat evenals naast
mnl. cot of cote wellicht een mnl. coye ontstond, bij mnl. cove, dat dezelfde bet. had,
een mnl. *cowe>couwe gevormd is. De gelijkheid van bet. en de gelijkenis in de
vorm zou dan bij kooi en kouw evenzeer op het toeval berusten als bij mnl. cote en
cove.
Ik heb in het bovenstaande meer op mogelijkheden en moeilijkheden willen wijzen
dan een definitieve oplossing geven. Als het mij gelukt is aan te tonen dat de woorden
op een veel ingewikkelder manier met elkaar kunnen samenhangen dan rechtlijnige
etymologieën ons soms willen laten vermoeden, en dat in 't bijzonder de
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semasiologische en formele ‘ontaarding’ in de gevoelssfeer een belangrijke factor
in het taalleven is, heb ik mijn voornaamste doel bereikt. Want ik meen wel dat men,
in welke richting men de afkomst van kooi mag willen zoeken, de onomatopoëtische
‘waarde’ van -ooi- nooit zal mogen negeren.
Nog een klein restantje kooi-woorden moet ik hier kort behandelen. Ik weet er
vooralsnog niet veel mee te beginnen en heb dus de neiging ze als primaire
1)
onomatopeeën te beschouwen. Voorop ga Markens kooien, ‘baggeren’ , dat reeds
om zijn betekenis met grote waarschijnlijkheid bij een onomatopoëtische wortel
behoort. Dan is er nog een woord kooi met een zeer onbepaalde betekenis in de
uitdr. ik weet er kooi toe of mee, ik zie er kooi toe, ‘ik weet er weg mee’. Ik heb geen
parallele uitdrukkingen kunnen vinden waarin op de overeenkomstige plaats een
woord van klanknabootsende oorsprong staat. Niettemin geloof ik toch stellig dat
kooi ook hier een spontaan gevoelswoord is. Evenmin ‘weet ik kooi’ met een bnw.
kooi dat Roemer Visscher gebruikt en dat een of andere appreciabele eigenschap
van een vrouw aanduidt. Men heeft gedacht aan een ontlening van fr. coi. Ik houd
het eerder voor een gevoelswoord van Nederlandse oorsprong, dat nog tamelijk
dicht bij een appreciërend tussenwerpsel staat. Blijkbaar heeft dit laatste woord
maar kort en in beperkte kring geleefd.
Als algemene opmerking wil ik hier nog aan toevoegen, dat ik eigenlijk alle gevallen
die W. de Vries heeft verzameld van een z.g. overgang van d tot j in tijden en
2)
plaatsen waar de Brabantse expansie niet kan hebben gewerkt , zou willen
beschouwen als voorbeelden van ontaarding van d in wortelauslaut tengevolge van
de gevoelssfeer waarin het woord geraakt is. De Vries spreekt van ‘gemaksvormen’
die men gebruikt bij ‘gemeenzame woorden en in gemeenzame kring’. Ik geloof dat
dit te negatief is en dat de woorden met ontaarde wortelauslaut niet alleen een minus
vertonen ten opzichte van de welgeordende, formeel en semasiologisch strakbelijnde
woorden, maar ook een plus, t.w. het erin gelegde gevoel. Eén van

1)
2)

Zie Taalg. 4, 200.
Med K.A.W., Lett. 65, A, 3.
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De Vries' voorbeelden, ooievaar-aaiber-uiver, heb ik hiervoor al besproken. Ik zal
de andere hier niet systematisch behandelen, maar wil uit het rijke materiaal slechts
een paar grepen doen. Allereerst vermeldt De Vries een paar eigennamen: Dooie,
2

Gooie, Looie, en met ui Gui, Lui, Luier en Luif. Deze vormen kunnen gelden als
1)
vleinamen . Hierbij hoort dan nog boi of bui als vleinaam voor een jongen (ook op
Tessel en Wieringen). Een scheldwoord daarentegen is sooiemieter. Bij Fries poijer,
puijer zal de gevoelslading eerder veroorzaakt worden door het respekt voor de
mysterieuse werking van het medicijn dan door de ‘massa’. Werkwoorden die een
primitieve beweging aanduiden zijn bv. tooien en tuien, ‘trekken, torsen, slepen’.
Meer direkt klanknabootsend is struielen, ‘stralen van melk in de emmer’: Zoals ik
hiervoor opmerkte kan overigens een enkele zeer verspreide -ooi-vorm met
gevoelslading, als zooi, toch wel van Brabantse afkomst zijn en pas secundair als
gevoelswoord geïnterpreteerd.

7. Korzelig en verwante woorden.
Het oudste voorbeeld dat tot dusver van korzelig is gevonden, is van ± 1615 (Bredero,
Boertigh Liedtb. 5). In de loop van de 18de eeuw wint deze verlengde vorm het van
het oudere korzel, dat in de 19de en 20ste eeuw nog slechts in archaïstisch of
gewestelijk gekleurde taal voorkomt. Het oudste bekende voorbeeld van korzel is
o

van 1514 (Tscep vol wonders c i r ). Buiten het Nederlands is het woord niet
aangetroffen.
Over de etymologie zegt Van Wijk in zijn Etym. Wdb.: ‘Sluit zich aan bij de
woordfamilie van korren. Wij moeten van de bet. “brommend, brommig” uitgaan.
De s is òf formantisch òf een deel van de basis (kurs-: kurr-<kurz-)’. Hierbij is het
volgende op te merken:

1)

De vleinamen bieden uitstekend materiaal om de vorming en vervorming der gevoelswoorden
te bestuderen, omdat de oorspronkelijke namen waarbij de vleivormen ontstaan zijn meestal
nog wel zijn op te sporen. Het aantal met een op j eindigende wortel is legio. Uit de algemene
taal noem ik Aai bij Adriaan, Arie en Maai bij Maria. Slaat men Winklers Lijst van Friesche
eigennamen na, dan blijkt vrijwel iedere denkbare combinatie van consonant + vocaal + j een
vleinaam te zijn: Aeije, Baeije, Beije, Boaije, Boeije, Buije, Daije, Deije, Doaije, Doeije, Duije,
enz.
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o

1 . korren komt in het Nederlands vrijwel uitsluitend voor in de zin van ‘koeren’;
alleen uit moderne Vlaamse dialekten is het woord ook een enkele maal met de
o

bet. ‘knorren’ genoteerd, waarschijnlijk als een jongere vervorming van knorren; 2 .
korzel betekent niet ‘brommig’, maar ‘licht toornig’ (v. Dale); verg. nog bij Plantijn:
‘Korsel, kijfachtich. Hargneux, fascheux. Morosus, refractarius’, en bij Kiliaan: ‘Korsel.
o

Irritabilis, iracundus, morosus, refractarius, contumax, irasci celer’; 3 . de verbinding
van korzel met korren op de wijze zoals Van Wijk aangeeft moge theoretisch in orde
1)
zijn , erg aantrekkelijk is het toch niet om een woord, dat pas na 1500 in het
geschreven Nederlands optreedt en in andere talen geheel ontbreekt, te verklaren
met behulp van een oergermaanse constructie.
De etymologie van Van Wijk gaat terug op een van De Jager. Deze bestrijdt in
o

Taal- en Letterb. 6, 185 (a . 1875) de onderstelling van Weiland dat korzel iets met
2)
fr. courroux te maken zou hebben en brengt het woord in verband met het
klanknabootsende korren. Hij vermeldt nog de vorm korrelig naast korzelig. Dit kan
zijn betoog echter nauwelijks versterken, want terwijl korren al mnl. is, is korrelig,
3)
‘kregel’, niet voor de 19de eeuw bekend . Het is blijkbaar een jonge, in de volkstaal
ontstane, bijvorm van korzelig, dat zelf, zoals wij zagen, ook eerst in de 17de eeuw
optreedt.
Ik zou de door De Jager verworpen gedachte van Weiland weer willen opvatten.
Weliswaar kan korzel niet onmiddellijk met courroux in verband gebracht worden,
maar wel met het daarmee samenhangende ofr. corrocier, dat Tobler-Lomatzsch,
Altfranz. Wtb. 2, 898, vermeldt zowel in de bet. ‘erzürnen’ als in die van ‘zornig
werden’. Men vindt dit ww. o.a. ook in de vormen correcier, corcier, corcer, corchier,
curcer (zie t.a.p. en Godefroy, Dict. 9, 225). Het zou in het Mnl. ontleend kunnen
zijn als *korsen en hierbij kan dan weer een

1)

2)
3)

Dr van Lessen maakt mij opmerkzaam op parallele vormingen bij de basis *wer-, t.w. wars
(zie Van Haeringen, Suppl.) en werzel, warzel (zie Verdam i.v. werselen). Een met wars
overeenkomend *kors ontbreekt echter.
‘Het eerste deel des woords schijnt vele overeenkomst te hebben met het begin van het fr.
courroux, verbolgenheid, verstoordheid’ (Weiland).
De oudste tot dusver gevonden plaats is van 1817 (De Wakker v. Zon, Jan Perfect, 2, 181).
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1)

adj. korsel gevormd zijn. Weliswaar is de vorming van adj. met -el in het Mnl. vooral
productief bij werkwoordstammen van germaanse oorsprong, maar naast korsel
kan men toch kostel zetten, gevormd bij het aan het ofr. coster ontleende mnl.
2)
kosten .
Een bezwaar tegen deze etymologie is dat er (nog) geen mnl. *korsen voor den
dag is gekomen (ook het aanvullende apparaat van Verdam vermeldt het niet). Dit
gemis wordt slechts gedeeltelijk vergoed doordat in het Westvlaams naast korzel
nog een vorm korzei staat, die blijkbaar een, ietwat onregelmatige, ontlening van
3)
Picardisch courché, ‘courroucé, en colère’ is en bewijst dat althans in de laatste
eeuwen vormen van het fr. corcer (e.d.) in het zuidelijk deel van het Nederlandse
taalgebied bekend zijn geweest.
o

In het spreekwoordenboek van Servilius (a . 1545) is nog het znw. korschaert
aangetroffen met de bet. ‘persoon die zich dadelijk kwaad maakt’ (‘Ne move
festucam. Tis een geheel korschaert’). Ik zou hier ook een afl. van het ww. korsen
in willen zien, als het woord tenminste niet kant en klaar uit het Frans (*corçard of
*corchard) is overgenomen.
Aan de vorm korsig, die eenmaal door Betje Wolff gebruikt wordt (Brieven 228),
behoeft men waarschijnlijk niet veel betekenis te hechten: het zal wel een individuele
mengvorm van korzel en korzelig zijn. Stellig behoeft men geen aandacht te wijden
aan de terecht door Verdam met een * voorziene vorm cors, die voorkomt in Cartons
4)
uitgave van de Oudvl. Liederen en Ged. 360. De collatie van De Vreese bevestigt
Verdams vermoeden: ‘misschien moet cort gelezen worden’.

1)

2)

3)
4)

Naast korzel staat tot in de 18de eeuw een vorm korsel, zoals blijkt uit de spelling korssel,
die men o.a. vindt Huygens, Ged. 1, 122 en Philanthrope 1, 310. De spelling korzel komt
anderzijds reeds in de 16de eeuw voor (Spieghel, Hertsp. 141).
In het algemeen betekenen de bnw. op -el ‘geneigd tot iets’. Dat kostel met zijn afwijkende
bet. echter niet op zichzelf staat en stellig als een regelmatige vorming bij kosten beschouwd
moet worden, blijkt wanneer men er bv. behagel bij behagen naast zet. Verg. naast de
‘verlengde’ vorm kostelijk evenzo behagelijk.
Corblet, Glossaire du Patois Picard 351.
Volgens welwillende mededeling van Mevr. W. de Vreese-Van de Poll.
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8. Lichtekooi.
Een het eerst door T.H. Buser in Taalg. 1, 43 verdedigde etymologie van lichtekooi
brengt dit woord in verband met de uitdrukking zijn kooi lichten, zijn achterste
1)
optillen . Een voorbeeld van deze uitdrukking vond ik nergens aangehaald en
daarom kan het zijn nut hebben er hier een mee te delen. In de Historie van Pyramus
o

ende Thisbe van De Casteleyn leest men op blz. C vi v . (in de ed. 1616) de volgende
samenspraak tussen de ‘sinnekens’ Fraudelijck Schijn en Bedrieghelijck Waen:
F.S.
Waer zijt ghy Couzijn? au licht u koykin.
B.W.
Ick springhe wt als een zomer-vloykin, enz.

Het is aan het begin van een scène. F.S. is juist op het toneel gesprongen en roept
zijn ‘couzijn’ B.W. om ook te voorschijn te komen. Het valt op dat zijn kooi lichten
hier volstrekt geen obscene betekenis heeft. Het is eenvoudig ‘van zijn zitplaats
opstaan’. De overeenkomstige uitdrukking zijn billen lichten is trouwens evenmin
obsceen. Men vindt er een, ietwat onwelriekend, voorbeeld van in de Nieuwe
Refereinen van Anna Bijns blz. 106 (ed. Jonckbloet en Van Helten), waar sprake is
van een nonnetje dat in een convent een demonstratie geeft hoe geweldig zij kan
‘veesten’:
Zij lichte haer bille, d'ander moesten tghedoogen
En scheet al de susterkens van haren stoelen.
Met zelcken winde moet ghy u pappe coelen,
Sprack tpaterken; houdt oppe, ic gheve u den prijs.

De nonnetjes zitten dus op stoelen bij elkaar en het ene nonnetje staat bij haar toer
eenvoudig even van haar zetel op.
Dit wel platte, maar niet obscene karakter van zijn kooi of zijn billen lichten maakt
het niet waarschijnlijker, dat lichtekooi eigenlijk zou betekenen ‘vrouw die haar “kooi”
optilt’. Want ik zie niet in hoe ‘van zijn zitplaats opstaan’ een obscene zin kan krijgen.
Ik ben met DI Heinsius (W.N.T. 8, 1960) van mening dat lichtekooi veeleer een
koppeling van het adj. licht met kooi is. Alleen geloof ik dat licht hierin bepaaldelijk
‘lichtzinnig, losbandig’ betekent en dat kooi,

1)

Zie over kooi hiervoor blz. 90.
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evenals dat b.v. met kont wel gebeurt, bij uitbreiding op het hele lichaam wordt
1)
toegepast .

9. Nooit.
Nooit is tot dusverre verklaard als gevormd uit ooit met een ontkennend partikel.
Op de etymologie van ooit hebben verschillende onderzoekers hun krachten
beproefd. Sedert het artikel van Psilander in Ts. 21, 123 staat het althans wel vast,
dat het laatste deel van het woord -it de voortzetting is van een overigens in het
Nederlands verdwenen adv. *jit, beantwoordend aan oeng. Ʒiet, adhuc. In het eerste
deel wil Psilander, zoals trouwens al zijn voorgangers, een voortzetting zien van
2)
het adv. aiw, echter niet zoals H. Kern van de Frankische vorm van dit adv. io met
afgevallen i- (een uiterst onwaarschijnlijke hypothese, aangezien io in dezelfde
dialekten waarin die afval zou moeten hebben plaatsgevonden regelmatig ie heeft
opgeleverd!), maar van de Friese vorm a, waarnaast een bijvorm o zou hebben
bestaan. Door Friese invloed of als Friese relictvorm zou dit o in Frankische dialekten
zijn opgenomen en zich daar met *jit hebben verbonden.
o
Twee dingen vallen hierbij op: 1 . dat in het Oudfries geen *a-ieta of iets dgl.
o
bekend is (evenmin een Nieuwfries *eaite); 2 . dat ooit en nooit in het gehele
Nederlandse taalgebied bekend zijn en ook reeds in de Mnl. periode bekend waren,
wat voor een frisisme toch wel een beetje te veel van het goede is. Bovendien
stonden in alle Mnl. dialekten ooit en nooit naast ie en nie. Wanneer ooit en ie
oorspronkelijk tot verschillende dialekten hebben behoord, hebben ze dat verschil
van herkomst wel bijzonder goed weten weg te werken. Er is met dit alles voor ogen
alle aanleiding om de etymologie van ooit en nooit nog eens aan een beschouwing
te onderwerpen.

1)

2)

Sinds ik dit schreef is mij nog een plaats uit het midden der 16de eeuw onder ogen gekomen,
die mijn conclusie geheel bevestigt. L. Jansz spreekt nl in Een ander Spel van Zinnen van
Meest Al, vs. 232, van ‘,een hoerken, of een licht kooiken’. Het is duidelijk dat licht hierin een
bnw. moet zijn. De oudste plaatsen van de koppeling lichtekooi die het W.N.T. geeft zijn uit
het begin der 17de eeuw. (Corr.-noot).
Ts. 19, 201.
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Allereerst wil ik vaststellen, dat nooit niet uit ooit hoeft te zijn gevormd, maar dat
ooit ook heel goed naast nooit kan zijn ontstaan onder invloed van woordparen als
ie - nie, iet - niet, ergens - nergens enz. Voorts moet men in het oog houden, dat
nooit naast nie de ‘sterkere’ en dus waarschijnlijk ook wel jongere vorm is geweest.
Nie is ten laatste overal van het toneel verdwenen en zelfs de verlengde en versterkte
vormen nimmer en nimmermeer handhaven zich vrijwel alleen nog in geschreven
taal.
Als bijvormen van nooit komen voor nooint, noont, noot. De Bo vermeldt ook nog
vormen met s: noois, nooist, nooisten, waarschijnlijk voortzettingen van mnl. nooisint
(waarnaast ook nooit sint). Ooit heeft overeenkomstige bijvormen: ooint, oont, oot,
en bij De Bo oois, ooist, ooisten. Het lijkt mij niet twijfelachtig dat in het slot van
nooint de rest van een of ander ontkennend woord steekt. Is dit zo, dan moet ooint
in ieder geval jonger zijn dan nooint en hieruit ontstaan zijn in een tijd toen men de
herkomst van -nt niet meer voelde. Moet men uitgaan van nooit niet, een eenvoudige
versterking van nooit? In later tijd komt een dergelijke versterking ongetwijfeld voor,
maar het is de vraag of we zo iets in de vóór-mnl. periode ook al mogen aannemen.
Ik denk eerder aan een oorsprong uit *nooitnie met ‘verspringing’ van de t, hetzij
we deze verspringing moeten plaatsen in een tijd toen de tweede syllabe nog zijn
volle klank had, zodat we een tussenvorm *nooiniet moeten aannemen, hetzij de
verspringing zich pas voltrok nadat de tweede syllabe tot een n-sonans was
gereduceerd, zodat we ons de ontwikkeling over de tussenvormen *nooitn en *nooient
moeten denken. *Nooitnie zou ik willen oplossen als *no jit no ie, neque adhuc neque
unquam. Op dezelfde wijze zou men misschien ook nooisint via *nooinsint kunnen
herleiden tot *no jit no sint, neque adhuc neque posthaec. Naast nooisint komt echter
ook niesint voor en het is niet duidelijk of het tweede woord gevormd is naar het
model van het eerste dan wel andersom.
Als bezwaar tegen mijn constructie kan men te berde brengen, dat in het Vlaams
en Brabants nooit, ooit en hun bijvormen een scherplange o vertonen. Maar daar
staat tegenover dat H. Kern uit het Oostgelders nooit en ooit met een zachtlange o
kent. Het Vlaams
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1)

schijnt voor tautosyllabische i steeds een scherplange o te hebben . Dit is zeer
begrijpelijk; want vanouds heeft het Vlaams bijna alleen ooi-woorden met
etymologisch scherplange o gehad. De later ontstane ooi's, in leenwoorden uit het
Frans en in ons nooit, zullen, indien ze al ooit een zachtlange o hebben gekend,
hun o spoedig hebben aangepast. M.a.w. voor tautosyllabische i zijn scherp- en
zachtlange o in het Vlaams geen verschillende fonemen meer. In het Brabants
beantwoordt de verdeling der zacht- en scherplange o's zo weinig meer aan de
etymologische grondslag (zie Smout, Antw. Dial. 20 en 23), dat de scherplange o
in Antwerps nût, ‘nooit’ weinig zegt voor het oorspronkelijk vocalisme. De
oorspronkelijke kwaliteit van de o in nooit kan dus waarschijnlijk alleen nog bewezen
worden uit de Oostnederlandse dialekten, die het onderscheid tussen scherp- en
zacht-lang zuiverder hebben bewaard. Het getuigenis van H. Kern vormt dan een
belangrijke steun voor mijn afleiding.

10. Pril.
Pril is een zonderling woord. Op de oudste plaats die er tot dusver van gevonden
is, t.w. bij Kiliaan, heet het ‘vetus’. Sedertdien is het echter juist hoe langer hoe meer
in gebruik gekomen en op 't ogenblik is het zelfs een vrij gewoon, zij het nog steeds
literair getint woord. In de Nederlandse dialekten schijnt het onbekend te zijn, in de
Friese daarentegen komt het wel voor. Het Friesch Wdb. vermeldt het tweemaal:
bril, pril, adj. blinkend.
pril, adv. snoeperig, netjes. Henn(aardera)d(ee)l. - Hwet stiet dy dat hoedtsje
pril!
Het opvallende hierbij is dat pril een vorm bril met dezelfde bet. naast zich heeft.
Dit bril is op zijn beurt weer niet los te maken van het ww. brille, dat het Friesch
Wdb. als volgt vermeldt:
brille, v. Fra. briller, glanzen, schitteren. - Nij kopergûd oan 't kammenet brillet
moai, stiet bril (pril).
De afleiding van dit fri. brille uit fra. briller verdient aandacht.

1)

Zie De Bo i.v. Ooi.
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Prof. Muller in W.N.T. 3, 1389 neemt voor een eenmaal aangetroffen 17de-eeuws
brillen (‘Kersen en krieken, die... Purperend brillen, onder groene kleuren’, Six v.
Chand. 208) een dergelijke oorsprong aan. De overeenstemming van de bet. is wel
heel frappant. Gaat men uit van de Franse herkomst van fri. brille, dan moet het
bnw. bril wel een deverbatief zijn. Pril kan men dan verklaren als een spontaan
opgekomen variant van bril. Langs deze weg voortgaande kan men vragen of ook
ndl. pril geen bijvorm kan zijn van een met fra. briller samenhangend *bril.
Opmerkelijk is in ieder geval dat het ww. verprillen eerder is aangetroffen dan het
bnw. pril. De oudste mij bekende voorbeelden zijn de in het W.N.T. 12, 4190
aangehaalde plaats uit Van der Noot (‘Als ic aensi den Vrueghtijdt schoone So sien
ic d'water, bergh en dal Jeughdich verprillen claer ten toone En lustigh lacchen over
o

al’), in de Antwerpse Spelen van Sinne van 1561 blz. m iiij v . (‘Ghij meyskens wilt
die metten schilt Altijts zijt inde weere, In vreucht verprilt gheborst ghebilt, Wacht v
voor Venus speere’), en de vermelding in het wdb. van Kiliaan (‘Ver-prillen.
1)
Hilarescere, oblectari. & Lasciuire’). De bet. van verprillen is dus ‘vrolijk, dartel zijn’ .
Mogen we uit het feit dat Kiliaan bij verprillen geen ‘vetus’ voegt opmaken dat dit
voor hem een gewoner woord was dan pril? Wanneer wij mogen aannemen dat
verprillen naar Frans model gevormd is en dat pril pas in de 16de eeuw als afl. van
een dergelijk ww. is opgekomen, zou dit wel verklaren hoe pril in de 17de eeuw en
later als zo'n typisch literair woord kan optreden. Tussen verprillen en fra. briller ligt
semantisch een grotere afstand dan tussen fri. brille en fra. briller. Maar de afstand
is toch niet zo groot, dat om die reden samenhang onmogelijk zou zijn: ‘schitteren,
in het oog vallen’ kan licht de bijzondere nuance van ‘door vrolijkheid of dartelheid
in het oog vallen’ krijgen. Pril, dat niet ‘vrolijk, dartel’ maar ‘bekoorlijk, liefelijk’
betekent, kan in geen geval on-

1)

In het dialekt van het land van Waas komt tegenwoordig verprillen (naast verprullen) voor als
wisselvorm van het ww. dat bij Kiliaan vermeld staat als ver-preulen (‘Fland.’) en ver-pruelen,
ver-pruetelen (‘Fland.’) met de bet. ‘revalescere, convalescere’. De Bo vermeldt de volgende
vormen: verpreulen, verprubbelen, verpruddelen, verpruttelen, verpreuvelen.
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middellijk uit verprillen zijn gevormd, maar ook hier levert de bet. geen bezwaar op
om het met fra. briller te verbinden.
Dr van Lessen, die pril in het W.N.T. heeft behandeld, geeft een geheel andere
etymologie. Zij gaat uit van een klanknabootsende wortel. De bet. van het woord is
hiertegen geen bezwaar, maar het karakter van kunstwoord, dat pril toch
onmiskenbaar heeft, blijft zodoende onverklaard. Daarentegen krijgt de p aan het
begin van het woord wel een ‘natuurlijker’ verklaring. Misschien is het mogelijk beide
etymologieën te verbinden op deze wijze, dat in pril twee woorden zijn
samengevallen, één van germaanse oorsprong, een klanknabootsend woord uit de
volkstaal, beginnend met een p, en één van romaanse oorsprong, een ietwat precieus
literair woord, beginnend met een b. Voor het bestaan van een klanknabootsend
pril pleit nog Gronings, Fries en Oostfries spril, ‘hel verlicht’, ‘flikkerend’, ‘in 't oog
vallend’, ‘levendig’, ‘schrikachtig’, ‘licht opspringend’, ‘bros’, enz. Verg. Gronings en
Oostfries sprik, ‘tak’ naast prik.

11. Vliering.
De ‘officiële’ etymologie beschouwt vliering als een frisisme en verbindt het met
oeng. flêring, ‘contabulatio’. Dit is al uit zakelijk oogpunt uiterst onwaarschijnlijk,
want vliering is een term die behoort bij de burgerlijke bouwkunst: hoe zou die term
dan uit het agrarische Friesland, waar de boerderijen geen vlieringen hebben, in
het bouwkundig zoveel verder ontwikkelde Holland kunnen zijn geimporteerd? Maar
bovendien is het bestaan van het woord in het Fries twijfelachtig. Weliswaar vermeldt
het Friesch Wdb. een woord fljirring, maar ik houd dit voor een literair hollandisme.
o

Het wordt één keer gebruikt door J.H. Halbertsma (Leed in Wille enz. 165, a . 1854:
‘De âldman giet opstean, rint mei ien lantearne it hiele huws fen onderen nei boppen
throch, en fynt eindlik syn soan boppe op de fljirring’). Ook het door Ten Doornkaat
1)
Koolman vermelde flîring lijkt mij een hollandisme . Hij omschrijft het als ‘der Raum
unter dem Dache, bz. über dem Boden eines Hauses’. Zowel Hal-

1)

o

Het oudere Oostfriese Wdb. van Stürenburg (a . 1857) geeft fliereng zelfs uitdrukkelijk op
als een Emdener woord.
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bertsma als Koolman denken, naar het mij voorkomt, aan burgerwoonhuizen. Molema
en Ter Laan vermelden het woord niet voor Groningen.
Sinds de 17de eeuw zijn er bewijzen voor dat vliering een Hollands woord is. Het
woordenboek van Hexham omschrijft het in 1678 als ‘Solder, or Garret’. Halma
noemt in 1710 een vliering: ‘Het opperste vertrek onder 't dak’, Marin in 1717: ‘Turf
of hout zoldertje onder de pannen’. In Holland heeft het woord dus, zodra het
optreedt, al de betekenis die wij tegenwoordig nog als de algemeen gebruikelijke
kennen.
In Zuidnederlandse dialektwdb. treft men het woord anders gespeld en ook met
een andere betekenis aan. Verg. De Bo: ‘Fliering. Lang stuk hout dat horizontaal
op de scheerstijlen rust van een dak, om de spanningen of kepers te dragen; anders
ook Gording en Zweping genaamd’. In dezelfde zin vindt men het ook bij Teirlinck,
niet echter bij Cornelissen-Vervliet, Joos, Tuerlinckx en Rutten. Dit fliering, ‘gording’,
treft men reeds aan in het 15de-eeuwse Westvlaams en wel in de vorm felieringhe
o

(Invent. des Archives de Bruges 6, 487; a . 1483). Een verwante vorm felier is
bekend uit een 17de-eeuwse Brusselse rechtsbron. De bet. hiervan schijnt echter
1)
niet ‘gording’, maar ‘muurplaat’ te zijn, wat uiteraard niet zo'n heel groot verschil
maakt: de muurplaat verbindt bintbalken en spanribben aan de voet, de gording
ergens hogerop. Met een van deze beide bet. komen nog voor filierbalcke (Bellegem,
o

o

2)

3)

a . 1663 ) en philiervorm (Egmond a . 1388 ).
Het werkwoord filieren, waarvan al deze woorden blijkbaar afleidingen of
samenstellingen zijn, is ook uit het Mnl. bekend. Bijzonder duidelijk is een plaats
Invent. des Arch. de Br. 5, 317: ‘An twater-

1)

2)
3)

Verg. Christijn, Cost. v. Brab. 1, 84b, waar sprake is van het hoger maken van een
gemeenschappelijke muur door een van beide partijen. Deze zal ‘d'ander Partyen kepers van
haer huys moeten korten, ende op den Felier met noten van witten steen daeronder
ontfanchen, ende de Gote her-legghen’. De muurplaat van het lagere huis komt dus, als ik
het goed begrijp, in plaats van op de muur, naast de muur te liggen.
Biekorf 7, 121.
o

Rek. v. Egm. 31 r .
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huus... al nieuwe verspannen, verspanplaet ende ghefilliert’. Dit filieren is natuurlijk,
zoals Verdam reeds, maar ten onrechte twijfelend, in Mnl. Wdb. 2, 809 heeft
verondersteld, ontstaan uit fr. filer, dat ook een afl. filière, ‘gording’ naast zich heeft.
(Felier kan de rechtstreekse voortzetting van dit filière zijn.)
De herkomst van Zuidndl. fliering is dus volkomen duidelijk. De vraag is nu of we
o

Noordndl. vliering hiermee mogen identificeren. In Biekorf 7, 121 vgg. (a . 1896)
heeft iemand die zich verbergt achter de letters V.D.M. inderdaad vliering van filiering,
fliering afgeleid, zonder echter zijn mening nader toe te lichten. Verdam heeft in Ts.
18, 57 de etymologie van V.D.M., die toch ernstige overweging had verdiend, wel
heel beknopt afgewezen. Hij zegt, in een noot: ‘Eene afleiding filiering is in het
Vlaamsch met het echt germ. vliering samengevallen’. Verdam heeft het dus niet
nodig gevonden de ‘echt germaanse’ afkomst van vliering met argumenten te staven.
Toch zijn daar, zoals ik hierboven liet zien, ernstige bezwaren tegen in te brengen:
om zijn vorm zou het woord Fries moeten zijn en kultuurhistorisch kan het dat niet
zijn. Anderzijds, wat is er eigenlijk tegen om aan te nemen, dat een afl. van het ww.
filieren de bet. ‘zolder onder de pannen’ heeft gekregen? De bodem van de ‘vliering’
lag oorspronkelijk waarschijnlijk op dezelfde hoogte als, en werd dus aan beide
lengtezijden begrensd door de ‘filiering’ van het dakgebint. Dat het ww. filieren al in
de Middeleeuwen (met Vlaamse bouwmeesters mee?) uit Vlaanderen naar Holland
o

was overgebracht, blijkt uit de Egmondse rekeningen (Rek. v. Egm. 28 r .). Het
betreft daar verbouwingen aan een klooster, dus aan een bouwwerk dat een geheel
andere techniek had dan de inheemse boerenhuizen. Deze nieuwe techniek, dezelfde
als van de woningen en publieke gebouwen der Middeleeuwse Hollandse steden,
moet uit het Zuiden, uit Vlaanderen zijn ingevoerd. In Vlaanderen heeft filiering de
bijzondere bet. van ‘de filierende (balk)’, in Holland die van ‘de gefilierde (zolder)’
gekregen. Geheel identiek zijn Noordndl. vliering en Zuidndl. fliering dus wellicht
1)
niet, maar ze staan toch wel heel dicht bij elkaar .

1)

Zie voor andere gevallen waarin het Vlaams een f en het Hollands een v heeft aan het begin
van een woord, De Bo 314.
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In algemener verband gezien is de winst van deze, door mij, naai ik hoop, van
‘onofficiële’ tot ‘offciële’ gepromoveerde, etymologie dit, dat er van het rijtje woorden,
die in de 19de eeuw op formele gronden tot frisismen zijn verklaard, weer een
geschrapt kan worden. Ik meen wel deze regel te mogen opstellen, dat men bij het
etymologiseren van Nederlandse woorden pas in de allerlaatste plaats aan een
Friese herkomst mag denken, dat iedere zuiver formele etymologie bij voorbaat
wantrouwen verdient en dat slechts een eventuele degelijke kultuurhistorische
motivering dit wantrouwen zal mogen temperen tot voorwaardelijke aanvaarding.

12. Brabants zoei, ‘mestvocht’.
Wie de gier-kaart van Kieft overziet, onderscheidt onmiddellijk twee grote gebieden:
een brede strook langs de Noordzeekust waar representanten van jere (gier, ier,
jier, jirre en jarre) in gebruik zijn, en de rest van Nederland waar men in verschillende
hoeken representanten van germ. *aðla- aantreft (eel, ele, eelde in Z.O. - Drente;
aal, ale, aalte in Overijsel en O.-Gelderland; alie en aolt in het Gooi; ale, alie in
Vlaanderen en Limburg). Kieft heeft terecht verondersteld dat het laatstgenoemde
gebied eenmaal een gesloten *aðla-gebied moet zijn geweest, hij gaat echter te
ver, wanneer hij dit *aðla ook als de oorspronkelijke vorm van het jere-gebied
beschouwt. Zoals ik bij mijn bespreking van gier al heb laten zien, is het niet met
deugdelijke argumenten aan te tonen dat de vorm aal eenmaal in het tegenwoordige
gier-gebied bestaan zou hebben.
De woorden jere en *aðla- hebben verschillende begrippen aangeduid. Jere
betekent ‘iets gistends’ en is het typische woord geweest voor de streek waar men
vanouds de koeien op groepstallen heeft gezet en het mestvocht uit de groep heeft
laten weglopen in een sloot, *aðla- is het typische woord geweest voor de streek
waar men tot voor kort de koeien in potstallen op de mest liet staan, zodat het
mestvocht met de vastere delen één geheel ging vormen, of waar men althans sinds
lang aan de bereiding van de mest bijzondere zorg heeft besteed en het mestvocht
in opzettelijk daartoe gebouwde putten op-
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1)

gevangen . Wij zien nu op de kaart van Kieft dat vrijwel alleen in het *aðla-gebied
jongere benamingen zijn opgekomen. Blijkbaar was hier het begrip ‘mestvocht’ lang
niet zo scherp omlijnd als in het

1)

De groepstal, althans de primitieve voorvorm hiervan zoals die bij het terponderzoek te
voorschijn is gekomen, is stellig ouder dan de potstal. Deze laatste, die een grote vooruitgang
voor de mestbereiding betekende, is pas opgekomen in een tijd, toen men meer aandacht
ging schenken aan de bemesting van het bouwland. Men mag *aðla-, het woord dat bij de
potstal hoort, dus wel degelijk als een soort ‘kultuurwoord’ beschouwen. Ik wil daar hier nog
even de nadruk op leggen, omdat men bij taalkundigen soms de neiging kan constateren het
begrip ‘kultuurwoord’ veel te eng op te vatten: men verplaatst zich te weinig op het standpunt
van de boer en vergeet dat deze zijn eigen ‘kultuur’ heeft. De gedachte da jauche een
‘kultuurwoord’ zou kunnen zijn is voor Kieft (a.w. 45 vg.) weinig minder dan een absurditeit:
‘Dit poolse leenwoord geldt niet slechts ten Oosten van de Elbe, maar is ver over deze rivier
naar het Westen doorgedrongen. Het bedekt Saksen en Thuringen tot aan de Saale en is
zodoende het woord van de Hochsprache voor “stercus” geworden. Dit enorme succes van
jauche kan onmogelijk door een cultuurinslag uit het Oosten verklaard worden. M e n h o e f t
niet eens de mogelijkheid van een cultuurstroom uit het Oosten,
d i e v o o r d e u i t b r e i d i n g v a n jauche a a n s p r a k e l i j k g e m a a k t z o u
kunnen worden te overwegen.Hoe zou immers juist de
a a n d u i d i n g v a n “s t e r c u s ” d o o r z u l k e e n c u l t u u r s t r o o m
m e e g e v o e r d z i j n ?’ (Ik spatieer. H.) Kieft vergeet hierbij trouwens ook nog, dat jauche
niet in de zin van ‘gier’, maar in die van ‘soep’ door de Duitse kolonisten aan de taal der
West-Slaven (die tot aan de Elbe en Saale woonden) is ontleend. Als naam van een gerecht
heeft jauche, of liever juche, zijn eigen ‘expansie’ gehad, die tot in Oost-Nederland reikte;
verg. bij Kiliaan: ‘J u c h e . Sax. Sicamb. Ius, iusculum’, en Gronings joegel, joggel, juggel,
‘slechte thee of koffie’ (Ter Laan). Uit de taal van de Westfaalse ‘knoeten’ is het woord zelfs
aan de 17de-eeuwse Amsterdamse schrijvers bekend geworden, Bredero spreekt bv. van
‘Westphaelsche jocchen’. Men moet zich dus de zaak zo voorstellen dat in het gebied waar
de latere Hochsprache zou ontstaan een woord dat ‘soep’ betekende (en dat toevallig van
Slavische herkomst was) schertsend is toegepast op het mestvocht (verg. brühe, brod, suppe,
in de bet. ‘gier’). Ik betwijfel zeer of de uitbreiding van jauche, ‘gier’, ook maar enigszins
beinvloed is door de ‘lastige’ homonymie van adel, ‘nobilitas’ en adel ‘stercur’, gelijk Kieft wil.
Ik heb bij mijzelf geconstateerd dat men van de invloed die de homonymie op de
taalontwikkeling zou hebben minder gaat geloven naarmate men zich meer in het
détailonderzoek verdiept. Gaarne wil ik bekennen dat Kiefts boek mij bij eerste lezing heeft
geïmponeerd (zie mijn bespreking N.T. 32, 305 vg.). Toen ik echter bij een studie over
boerderijwoorden aan de détailproblemen van gier en zijn ‘synoniemen’ mijn aandacht ging
wijden, bleef er althans van dit gedeelte van Kiefts beschouwingen weinig voor mij heel. (Zie
ook de oriënterende beschouwing van De Vooys in N.T. 33, 1 vgg.).
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jere-gebied. We onderscheiden bij deze jongere benamingen gemakkelijk enige
o
groepen: 1 . zeik en miege, die op een verflauwing van de grens tussen ‘mestvocht’
1)
o
en ‘pis’ wijzen (aal gaat anderzijds ook ‘pis’ betekenen ); 2 . beer en bowt (bow,
2)
bolt, bolk ), die alleen in Vlaanderen, Brabant en Limburg optreden en wijzen op
de gewoonte om het land te bemesten met vloeibare mest, niet alleen bestaande
uit dierlijke uitwerpselen, vermengd met het mestvocht, maar ook uit privaatmest;
o
3 . apool, apoolwater, aalpetsop, aalpel, mespetsop, messinkputsop, mespoel,
mespool, mespoolwater, alle ook alleen voorkomend in het zuidelijkste deel van
ons taalgebied en wijzend op het gebruik van speciale putten om het mestvocht op
te vangen; dit kon weer tot vervaging van het begrip leiden, omdat in die putten ook
3)
o
afvalwater van andere herkomst terechtkwam ; 4 . de woorden mozik en zoei,
beperkt tot het oosten van Noord-Brabant en niet dadelijk doorzichtig. Het is aan
deze laatste twee woorden dat ik hier een bredere bespreking wil wijden.
Mozik (waarnaast ook mozerik en moos voorkomen) is niet zo heel duister. Het
is zonder enige twijfel een afleiding van moos, moze, dat in Vlaanderen en Brabant
nog voorkomt met de bet.: ‘slijk, bezinksel’. Kieft wil mozik laten ontstaan uit koezeik
4)
(diss. 72 vg.), een vergissing die wel geen nadere weerlegging behoeft . De
oorspronkelijke betekenis van moos moet wel ‘moeras, poel’ geweest zijn; verg. bij
Kiliaan ‘mose. vetus. Palus’ en mnl. mos. In westelijk Brabant

1)
2)

3)

4)

Verg. het Twentse bloedalen, ‘bloedpissen’ (W.N.T. 2, 2871).
Zie voor de etymologie van bolk hierboven. Dat dit woord, dat ‘mensendrek’ betekent, een
verbaal-abstractum bij bouwen zou zijn, zoals Kieft, diss. 35, aanneemt, lijkt mij zeer
onwaarschijnlijk.
De Bo maakt onderscheid tussen verschillende soorten mestvocht, die echter meestal wel in
dezelfde put terechtkomen: ‘Ale verschilt van het messingzop. De ale is het vloeibaar mest,
de drek en de zeik die uit den stal wegvloeit of gedreven wordt langs eene grip, in eene
gemetsten put; het messingzop is het vocht dat uit het strooisel zijpelt, welk strooisel tot leger
gediend hebbende voor het vee, en met mesthaken uit den stal getrokken zijnde samengehoopt
ligt in eene kuil die niet gemetseld is. Het messingzop wordt dikwijls overgebracht in den
aalput’.
Weijnen, De Nederlandse dialecten 32, maakt het weinig beter als hij mozik door dissimilatie
uit een veronderstelde tautologische samenstelling *zoeizeik wil verklaren.
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heeft het woord de bijzondere bet. gekregen van ‘achterplaats in de boerenhuizen,
waar het huis- en eetgerief afgewasschen wordt’ (Cornelissen-Vervliet; zie ook
Hoeufft). De 16de-eeuwse taalkundige Becanus, die uit Hilvarenbeek afkomstig
was, omschrijft het als ‘locus in aedibus cui omne liquoris genus temere infunditur
1)
ut inde foras propellatur’ (aangehaald door Kiliaan). Volgens Uilkema heet het
washok ten westen van Tilburg moos, ten oosten daarvan geut. In Moergestel (even
ten O. van Tilburg) trof hij echter een boerderij aan, waar het washok weliswaar
geut heette, maar de diepe greppel die het waswater van de wasplaats afvoerde
naar een kuil moos. Die kuil heette ook mooskuil en het vocht daaruit werd nog ‘als
voorheen’ ter bemesting van de wei gebruikt. Uilkema houdt de bet. ‘afvoergreppel’
voor oorspronkelijker dan ‘gootsteen’ of ‘wasplaats’. M.i. zal de bet. ‘kuil voor het
afvalwater’ nog oorspronkelijker zijn. Uit de bet. ‘moeras, poel’ kan licht deze
gespecialiseerde bet. ontstaan. Ons woord mozik betekent dan eigenlijk ‘afvalwater’,
en aangezien dit water, zoals wij zagen, in Brabant ook voor bemesting gebruikt
werd kon die bet. gemakkelijk uitgebreid worden tot ‘mestwater’. Is mijn
veronderstelling juist, dan behoort mozik dus eigenlijk tot de derde groep van jongere
benamingen in het oude *aðla-gebied. Misschien is de kuil voor het afvalwater in
het Noordbrabantse potstalgebied wel de voorloper van de gemetselde aalputten
zoals we die uit de hoger ontwikkelde landbouwgebieden in Vlaanderen, Zuid-Brabant
en Zuid-Limburg kennen.
Rondom het mozik-gebied ligt een kring van dorpen waar men voor het begrip
‘mestvocht’ zoei gebruikt. Kieft maakt zich van dit woord wel heel gemakkelijk af
door het te ‘identificeren’ met mnl. sode, ‘put, modderpoel, poel’. Verdam geeft van
sode in deze zin twee voorbeelden, waarvan het ene betrekking heeft op een
modderpoel en het andere op een put. Dat laatste voorbeeld is echter uit de Friesche
Stadrechten en kan dus niet als zuiver Middelnederlands gelden. Ik meen dat zood
in de zin van put (t.w. welwaterput) alleen maar Fries is (verg. mijn kaartije Ts. 58,
210) en geheel gescheiden moet worden

1)

Het ontstaan der huistypen in Nederland 81 en 102 (getypt manuscr. Letterk. 1863).
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van mnl. sode, ‘modderpoel’. Dit laatste hoort bij het complex mnl. sodde, sudde,
sudse, ‘poel, moeras’, soddert, ‘laag land’, mnd. sudde, ‘sumpf, kotlache’, oeng.
gesyd, ‘volutabrum’, fri. sodde, sodze, ‘stuk moerassige grond’, hd. sutte, ‘kotlache,
pfuhl’, sudel, ‘morast, schmutzwasser’, enz. Al deze woorden zijn gevormd van een
germ. wortel *sud-, die in het D. Wtb. i.v. Sudel in verband wordt gebracht met een
idg. wortel *seu-, ‘iets vochtigs’, maar die eerder, naar het mij voorkomt, van
klanknabootsende oorsprong zal zijn. Zood, ‘put, wel’, daarentegen hoort samen
met zood, ‘kooksel’ en zood, ‘maagzuur’ bij dezelfde wortel als zieden. Bij zode
enz., ‘moeras’ hoort weer zode, ‘plag’ (bij H. Junius in de vorm soedse); voor de
betekenisontwikkeling vergelijke men Hollands zudde, zodse, zudse, ‘strook riet
1)
langs de oever, drijftil’ , Gronings zodde, zudde, ‘plag, heideplag’. (Nog een andere
2)
schakering vindt men in Urks zodde, ‘bezinksel in het water’ ; verg. moos, ‘modder’.)
Zoei, ‘mestvocht’ is wegens zijn vocalisme niet onmiddellijk met zode, ‘moeras’
te verbinden en moet natuurlijk van zode, ‘kooksel’ en het Friese zood, ‘put’ geheel
gescheiden worden. Het behoort bij mnl. soe, ‘straatgoot’. In de vorm soeye komt
dit woord voor in de wdb. van Dasypodius (1556) en Berckelaer (1556). Beide
omschrijven het met ‘cloaca’. Plantijn (1573) geeft de vormen soeuwe en souw: ‘een
Soeuwe, oft sode daer het vuylnis door loopt tusschen twee mueren. Un esgout ou
esuier entre deux murailles par où passe l'ordure. Cloaca, canalis, latrina’ en ‘mose,
oft souw. Un esgout, ou un esuier d'une maison, ou la riole d'une ville. Cloaca,
latrina, colluvio’. Een goede voorstelling van een zoeie zoals Plantijn die omschrijft
krijgt men uit een Brusselse rechtsbron van het jaar 1657, waaruit ik hier enkele
passages overschrijf: ‘In een ghemeyne Zoede, die tusschen twee Partyen Erve
licht, en mach gheen vande Partyen

1)

2)

Boekenoogen i.v. rietzudde. Verg. voor het -se-suffix bv. rudse, kudse, knodse. Zudde komt
(of kwam) ook voor als eigennaam van een (moerassig) gebied langs de Muieveldse Wetering,
tussen Loosdrecht en de Vecht (zie de kaart van Amstelland in de Teg. Staat v. Holland).
Ook in noordelijk Z.-Holl. is het woord bekend; verg. Van Doorn, Het oude Miland 10: ‘De
“zudden” van Nieuwkoop, feitelijk drijvend land’.
Taal en Letterb. 6, 49.
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brenghen eenich Keucken-water, 't en ware by consent van d'ander Partye’; ‘als
ghemeyne Zoeden ghepaveyt sijn, oft met Gotiersteenen gheleyt, ende daar aen
iet ghebreeckt, soo moeten beyde de Partyen... de selve Zoeden van de voorsz.
gebreken doen repareren: maer als de Zoeden soo enge sijn, datmen daer niet
in-gaen en kan, soo moeten de Partyen in beyde zyden in hunnen muer oft Wandt
overschranck gaten, om daer toe ghevoeghlijck te komen, op ghelijcken kost doen
breken, ende wederom toe-maken’; ‘de groote inconvenienten daghelijcx
voorvallende door het maken van Zoeden, soo om den stanck, die door de selve
veroorsaeckt wort, als het verrotten ende bederven der Mueren van weder-zyden,
1)
die men mits d'enghte seer qualijck kan kuysschen oft repareren’ . Het is duidelijk
dat zoede in deze citaten een hypercorrecte schrijfwijze voor zoeie is. Ons
Noordbrabants zoei is de regelrechte voortzetting van deze vorm. Ook Plantijns
souw is echter authentiek, want Schuermans vermeldt voor Belgisch Limburg, Diest
en Hageland een woord zouw met de bet. ‘watergracht, kleine waterloop, goot, riool,
straatriool’ en Gessler heeft in oude Hasseltse teksten eveneens zauwe, zouwe of
zuwe aangetroffen met de bet. ‘riool, waterloop in de straten van Hasselt’ (oudste
o

2)

plaats a . 1487) . Tuerlinckx vermeldt in zijn Hagel. Idioticon hetzelfde woord, dat
hij zou spelt en met ‘greppel’ omschrijft. Een merkwaardige vorm komt nog voor in
de provincie Antwerpen nl. zoeg, door Cornelissen-Vervliet omschreven als ‘kleine
gracht in een weide’.
Kiliaan heeft het nu klaargespeeld om de beide woorden zode en het woord zoei
in één artikel door elkaar te klutsen. Als volgt: ‘Sode, soode, soye, soede, soeuwe,
soedse. Sax. Fris. Holl. Sicamb. Zeland. (1) Caespes, gleba: gleba qua agger
conficitur & (2) Canalis, cloaca, latrina, (3) puteus, silanus & (4) Sentina & (5)
Stillicidium & (6) Ardor Stomachi & Ructus rancidus: sapor acris ventriculi & Ebullitio
flave bilis circa os ventriculi vulgo feruor’. De bet. (1) hoort bij zode, ‘moeras’,
misschien ook de bet. (4), t.w. wanneer men ‘sen-

1)
2)

Christijn, Cost. v. Brab. 182 vg.
Proeve v.e. Oudhasseltsch Glossarium 115.
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tina’ als ‘bezinksel’ mag opvatten (verg. Urks zodde). De bet. (3) en (6)
vertegenwoordigen twee geheel verschillende schakeringen van zode, ‘koking’. De
bet. (2) en (5), ‘riool’ en ‘dakdrup’, laten twee kanten zien van het begrip zoei, ‘langs
de zijmuur van een huis lopende greppel’. Kiliaan was blijkbaar van mening dat al
deze woorden etymologisch bij elkaar hoorden en Kieft meent het, in zijn voetspoor,
nog. Er zijn semasiologisch ook onmiskenbare aanrakingspunten tussen zode,
‘moeras’ en zoei.
Ik geloof dat we bij alle moderne betekenissen van zoei, die trouwens niet zo heel
ver uiteenloopen, moeten uitgaan van de bet. ‘riool’, ‘goot langs het huis’. Geen
nadere toelichting vereisen de door Schuermans als ‘hier en daar in Vlaanderen’
bekend vermelde bet. van zoe, zoo, zode ‘eene streep gronds... tusschen twee
gebouwen’ en zijn Limburgs en Hagelands zouw, ‘goot, riool, straatriool’. Tuerlinckx'
‘greppel’ en Cornelissen-Vervliet's ‘kleine gracht in een weide’ laten zich gemakkelijk
door een kleine verruiming van betekenis verklaren. Bij Noordbrabants zoei,
‘mestvocht’ moeten we terugdenken aan de situatie in de Oostnoordbrabantse
boerderij, zoals die naar aanleiding van mozik getekend is: van de wasplaats of
geut vloeide het keukenwater door een diepe greppel naar een kuil, waarvan we
verondersteld hebben dat hij oorspronkelijk moos heette; het water uit deze kuil
werd gebruikt ter bemesting van de wei. Welnu, wat ligt meer voor de hand dan aan
te nemen dat de greppel tussen geut en moos oorspronkelijk zoei heette? In
Moergestel was de benaming moos van de kuil overgegaan op de greppel, in de
dorpen waar men zoei, ‘mestvocht’ kent, is blijkbaar het omgekeerde gebeurd en
is de benaming van de greppel overgegaan op de kuil en vervolgens ook op het
voor bemesting gebruikte water in de kuil.
Ook de verscheidenheid van vormen levert alleen maar op het eerste gezicht
moeilijkheden op. We vonden zoei, zoe(w), zouw en zoeg. Deze grote variatie in
het woordeinde bij woorden die toch duidelijk nauw verwant zijn wijst ons de weg
naar de onomatopeeën, de ‘gevoelswoorden’. Vatten we zoeg als een jongere
vervorming op en zouw als een fonetische ontwikkeling uit zoew, dan houden we
zoei en zoew over, weer een voorbeeld van het naast elkaar optreden bij
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een klanknabootsende wortel van - en u̯-vormen zonder betekenisverschil. Verg.
1)
hiervoor grooi of groei naast grouw, en verder sloeị naast slouw, spoei (spui) naast
spouw, stoeien naast stouwen. De beide laatste paren hebben ook een g-vorm
naast zich t.w. spoeg en stoegen. Naast zodde, zudde enz., die een wortel *sŭdveronderstellen, bestaan dus verwante oe-vormen (behalve zoei en zoew ook H.
Junius' soedse, ‘zode’). Hoe oud deze zijn en of we het recht hebben als grondvorm
iets als *sô -/sôu̯- te construeren, valt niet uit te maken. Ze kunnen in elke periode
van de taalgeschiedenis ontstaan zijn. Hiermee is de intuïtie van de waardige Kiliaan,
die in zijn etymologische ijver zode, ‘caespes’, ‘sentina’ en zoeie, ‘cloaca’, ‘stillicidium’
onder hetzelfde lemma bracht in ieder geval tot op zekere hoogte gerechtvaardigd!
Een geheel ander woord is zuwe, dat Verdam i.v. souw vermeldt als ‘ndl. dial.
zuwe, smalle weg door een polder, looppad door een moeras’ en Van Dale als
‘zuwe, looppad door een moeras’ (sinds de 5de druk met de toevoeging ‘gew.’).
Hoe Van Dale aan zijn betekenis komt, is mij niet duidelijk. Ze lijkt mij op een
vergissing te berusten. Verdam heeft ‘looppad door een moeras’ waarschijnlijk van
Van Dale overgenomen en ‘smalle weg door een polder’ uit het levende gebruik
gekend. Ramaer heeft, gezien het feit dat de tegenwoordige Zouwedijk tussen de
Alblasserwaard en de Vijfherenlanden vroeger Zydewende heette, aangenomen
2)
dat de eerste naam een verbastering is van de tweede , en Beekman heeft deze
3)
etymologie overgenomen . Zuwe, zouwe zouden een samentrekking zijn van
4)
zîwende . (Een andere samentrekking van zidewende is de Ziende bij
5)
Aarlanderveen .) Is deze afleiding juist, en er lijkt mij alles voor te zeggen, dan is
een zuwe oorspronkelijk een dwarsdijk, een bet. die in bovengenoemde Zouwedijk
nog bewaard is. Beekman merkt echter op: ‘In Utrecht vindt men veel “zuwen”, welke
naam daar gewoonlijk niet aan eigenlijke dijken maar aan wegen in het lage noordelijk
deel der Provincie gegeven wordt’. Hij vermeldt zo verschillende wegen die Zuwe
heten: tussen Kortenhoef en Vreeland, tussen Baam-

1)
2)
3)
4)
5)

Zie blz. 93
Holl. t.Z. v.d. Lek 249.
Dijk- en Waterschapsrecht 1836.
Verg. ook nuw uit nieuw in Holland en Utrecht.
Beekman t.a.p.
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brugge en Vinkeveen, tussen Mijdrecht en Uithoorn enz. Voorts haalt hij uit Utr.
o

Placaatb. 1, 618 (a . 1694) nog een paar voorbeelden aan van zuwe als soortnaam
(‘kadens, dycken, suwens’, ‘scheydelkaden, meeren, dycken ofte zuwen’). Ik kan
daar nog een paar plaatsen aan toevoegen: op de kaart van Rijnland die Floris
Balthasar tussen 1610 en 1615 tekende vindt men de Zuwe als naam van het laatste
stuk van de weg tussen Amstelveen en Uithoorn, vanaf het punt waar de weg ombuigt
o
in Z.O. richting, en in Gr. Placaatb. 9, 626 (a . 1783) worden verschillende Zuwen
genoemd in de buurt van Mijdrecht en Waverveen, o.a. ‘de oude Kade of Zuwe’.
Een jongere betekenisontwikkeling is het blijkbaar, wanneer Zuwe ook als benaming
voor een vaart of sloot gebruikt wordt. Enkele voorbeelden hiervan vindt men i.v. in
de Lijst der Aardr. Namen v. Ned. van 1936. Ze zijn afkomstig uit hetzelfde gebied,
waar zuwe als naam voor bepaalde soorten van wegen in zwang is. Dat een sloot
of vaart naast een weg de naam van die weg krijgt ligt erg voor de hand.
Voorzover bekend is zuwe, zouwe een typisch woord voor het Hollands-Utrechtse
laagveengebied. Zoei en zijn verwanten zijn daarentegen typisch Brabantse woorden.
Behalve het betekenisverschil der beide woorden en de blijkbare herkomst van
zuwe is dus ook de geografische verbreiding een argument tegen identificatie, zoals
Verdam die heeft gesuggereerd.
Er is echter een ander woord, dat ik in dit verband, zij het met de nodige reserve,
wel even naar voren zou willen brengen. Dat is de Vlaamse benaming voor een
klein plat vaartuig, die men gespeld vindt als seye, seuie, seuy, suye, soy(-kijn,
-schip). Bewijsplaatsen voor deze benaming zijn gevonden van de 14de tot de 18de
eeuw (zie Verdam en W.N.T.). Het lijkt op het eerste gezicht een gewaagde sprong
1)
van een riool naar een platboomde schuit, maar hiervoor hebben we toch al iets
dergelijks gehad bij het klanknabootsende koks, dat zowel een goot om vuil water
af te voeren als een vissersvaartuig is. Ook bij andere hiervoor behandelde
klanknabootsende ‘wortels’ kan men bet. vinden die uiteenlopen van ‘water’ tot
2)
‘schip’ (verg. pooi en poon ). Welke bet. daartussen mogelijk zijn kan ons de
betekenisontwikkeling van zomp leren. De oorspronkelijke betekenis van

1)
2)

Zie blz. 51.
Zie blz. 48 vg.
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dit woord is volgens het D. Wtb. ‘die einer engen verbindung von feuchtigkeit und
erde in einer bodenvertiefung’. De wortel *sump- zal wel evenals *sud- van
onomatopoëtische aard zijn. In het Duits gaat *sump betekenen ‘poel’ (ook, in 1780,
mistsumpf voor ‘mestwater’), ‘verzamelbekken voor vloeistoffen’ (sinds 1417),
‘vervoerbare bak of trog’ (sinds 1431). De laatste bet. komt ook in het Mnd. en het
Zweeds voor (hier o.a. in de schakering ‘viskaar’). In het Nederlands komen voor
zomp de volgende bet. voor: ‘moeras, moerassige plek’, ‘poel’, ‘geul (in zee)’,
1)
‘afgebrokkeld stuk van een rietkrag, drijftil’, ‘doornatte turf’, ‘varkenstrog’ , ‘platboomd
vaartuig met rechte voor- en achtersteven, voor kleine rivieren en binnenwateren,
2)
inzonderheid in Overijsel’ . Men ziet het, de betekenisontwikkeling van ‘poel’ tot
‘schip’ schijnt mogelijk, hetzij men moet uitgaan van een bet. ‘schuit voor ondiep
water’, hetzij van die van ‘drijftil’, hetzij van die van ‘bak’. Voor de laatste mogelijkheid
vergelijke men nog pot, eveneens een benaming voor een Overijsels (en ook Vlaams)
binnenvaartuig. Anderzijds moet men echter rekening houden met de mogelijkheid
dat zomp, ‘schip’, meer rechtstreeks uit de onomatopoëtische wortel *sump is
voortgekomen. Verg. bok, bom, bons, botter enz., ook alle benamingen van
platboomde vaartuigen. Iets dergelijks kan bij ons Vlaamse zoeie, zeuie of zuie ook
2

gebeurd zijn. Andere voorbeelden van ui uit oei in onomatopeeën vindt men hiervoor
op blz. 95.
Ik heb, voor ik tot deze etymologie van zoei kwam, ook nog aan een andere
mogelijkheid gedacht die ik de lezers niet onthouden wil, omdat het een ‘mooie’
etymologie is, waaraan men aanvankelijk immers veelal geneigd is de voorkeur te
geven boven de meer ‘gemakkelijke’ die zich van klanknabootsende wortels bedient!

1)
2)

Zie voor het verbreidingsgebied van deze bet. de kaart van I. Habermehl, Leidse Taalatlas
57. Het omvat Z.O. Drente, Overijsel (behalve de kop), de Achterhoek en O. Veluwe.
Het W.N.T. vermeldt zomp, ‘vaartuig’ tweemaal, i.v. Sjomp en i.v. Somp. Het eerste is een
Friese bijvorm, die misschien de secundaire invloed van het ww. sjompe, ‘langzaam
voortsukkelen’ heeft ondergaan. De somp of sjomp is echter, ook in Friesland, een typisch
Overijsels schip (zie Friesch Wdb.), zodat de benaming niet van oorsprong Fries kan zijn. Zie
voor een jonger voorb. van somp nog Van Eerbeek, Strooschippers 8; 15; 19 (het verhaal
speelt onder Overijselse binnenschippers).
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Er bestaan in het Oudfrans, en evenzo in de moderne Franse dialekten, twee
woorden souil en souille, die blijkbaar een en hetzelfde woord zijn met een
verschillend suffix. De moderne Franse schrijftaal kent alleen de vrouwelijke vorm
souille, waarvoor Littré als betekenissen opgeeft ‘lieu bourbeux où se vautre le
sanglier’ en ‘empreinte que laisse, dans la vase ou le sable fin, le fond d'un navire
qui revient à flot, après avoir échoué dans ce sable ou cette vase’. De dialekten
geven een veel uitgebreider scala van betekenissen: ‘modderige plek’, ‘modderpoel’,
‘poel in het bos’, ‘grond die aan het bronwater een modderige kleur geeft’, ‘ligstro
voor een varken’, ‘vuiligheid’, ‘mesthoop’. Godefroy geeft voorts een citaat uit 1266,
dat mij weliswaar niet duidelijk is, maar dat belang inboezemt, omdat souil er iets
met een huis te maken heeft, ja een onderdeel van een huis schijnt te zijn: ‘De
chascun suoil de la maison qui est vendue jeuddi avoir quatre deniers’. In het Engels
is souil, souille ontleend als soil, waarvan de volgende betekenissen onze aandacht
trekken: ‘A miry or muddy place used by a wild boar for wallowing in’, ‘A pool or
stretch of water, used as a refuge by a hunted deer or other animal’ (van deze beide
bet. citaten sinds 1410), ‘Filth; dirty or refuse matter’ (citaten sinds 1608), ‘Filth and
other matter usually carried off by drains; sewage’ (citaten sinds 1610), ‘Ordure,
excrement; the dung of animals used as a compost; manure’ (citaten sinds 1607).
Hiervan is voor ons vooral de betekenis ‘rioolvuil’ interessant. Men zou nl. kunnen
denken, dat Brabants zoei eveneens ontleend is aan ofr. souil, souille als technische
term bij de huizenbouw: ‘greppel of goot om het regenwater van het dak en het
keukenwater af te voeren’. Jammer genoeg is er geen duidelijk bewijs, dat in het
Oudfrans souil, souille inderdaad deze betekenis gehad heeft. Een ontlening van
de algemene bet. ‘modderpoel’ is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk. De Normandische
edelen konden als jagersterm wel souil, ‘modderpoel waar het wild zich in wentelt’
mee naar Engeland nemen, maar in Brabant is een dergelijke import niet goed
denkbaar. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat het woord in de speciale zin
die de jagers er aan hechtten hier ooit bekend is geweest.
Nog een enkel woord over de afleiding van ofr. souil, souille, omdat die ons
misschien weer bij onze klanknabootsende wortel *sud-
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terugbrengt. Gamillscheg denkt aan een herkomst uit lat. suile, ‘varkensstal’. Dit
komt mij echter semasiologisch niet waarschijnlijk voor. De oorspronkelijke betekenis
moet geweest zijn ‘modderpoel’, ‘moerassige plek’. Zeer merkwaardig is het gebruik
van souil, souille, als jagerswoord, dat al in de 14de eeuw voorkomt en ook, zoals
wij zagen, naar Engeland is uitgevoerd. Precies dezelfde technische bet. als ofr.
o

souil en meng. soil heeft het Duitse sudel, dat door Frisch (a . 1741) omschreven
wordt als ‘locus paludosus, volutabrum aprorum & cervorum, ein Loch oder Lache
worinnen sich das Wild weltzt’. Dat kan toch niet helemaal toeval zijn, dunkt me. De
jagerstaal is conservatief en al wordt sudel in deze technische zin pas betrekkelijk
laat vermeld, hier heeft men zeker alle recht om woord en betekenis voor oud te
houden. In de niet-technische bet. van ‘poel, moeras’ komt sudel sinds de 16de
eeuw voor en de afleiding sudeln is reeds in 1437 opgetekend. Mag men aannemen
dat de Frankische jagers die Gallië kwamen veroveren, evenals de Normandische
die dat enige eeuwen later met Engeland deden, het technische woord *suðla- in
1)
hun weitas hebben meegebracht? In Gallië zou dat woord dan een nieuw suffix -ilhebben gekregen, een zeer voor de hand liggende aanpassing. Natuurlijk hoeft het
Frankische woord niet bepaald *suðla- geweest te zijn, want een andere afleiding
van de stam *sud- kan even goed met het romaanse suffix -il- zijn versierd. Maar
de gedachte dat ofr. souil regelrecht op germ. *suðla- zou teruggaan, blijft voor mij
toch aantrekkelijk, omdat sudel een Middenduits woord is en dus juist inheems in
de streek waar de Franken die Noord-Gallië hebben veroverd vandaan moeten zijn
gekomen. Ook hebben sudel en souil met hun afleidingen sudeln en souiller zich
grotendeels in dezelfde richting ontwikkeld (evenals eng. dial. suddle). Maar dit alles
staat tenslotte in te verwijderd verband met ons Brabantse zoei, ‘mestvocht’, om er
hier meer aandacht voor te mogen vragen.
K. HEEROMA

1)

Wanneer het (zuidelijke) Duits en het Frans een overeenkomstig woord bezitten, behoeft men
de verklaring hiervoor niet altijd in ontlening te zoeken: er is ook de mogelijkheid dat het Duitse
en Franse woord teruggaan op het gemeenschappelijk Keltisch substraat. Dit is bv. het geval
bij een ander jagers-woord, fr. breuil, du. brühl, uit gall. *brogilos, ‘eingehegtes Gehölz’. De
stam *sud- is echter te sterk in het Nederduits en Nederlands vertegenwoordigd om als een
erfstuk uit een Keltisch verleden beschouwd te kunnen worden.
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Losse aantekeningen bij Stoett's uitgave van het Moortje
Vs. 2649 - Geertruy, de minne-moer, vertelt Frederyck, hoe vriendelijk en royaal
zijn ouders haar en haar zoontje Arent bejegenden op Zondagen en bij feestelijke
gelegenheden. En met welgevallen en breedvoerigheid haalt zij haar herinneringen
op aan het St.-Nicolaasfeest ten huize van Frederyck's ouders. Wat werd de kleine
Arent verwend, hoeveel geschenken kreeg hij niet in de schoen die hij mocht
opzetten; en dan al de snoeperijen: ‘het kynt sager uyt so begrobbelt (zo vuil om
zijn mond), dattet mier as wongder was’. Na deze woorden gaat Geertruy verder:
Wat stacker een gelt in d'Appelen? een plat-beck, een stooter, een ryer,
Een klimmer, vyf staate stuyvers, dat stack hy in zyn spaerpot as een vryer.

De gecursiveerde woorden verklaart Stoett in zijn bekende uitgave van het Moortje
als volgt: wat kreeg hij een massa appelen, wat werd er veel geld aan appelen
uitgegeven. Dit geeft in het verband geen zin: Men noemt een bedrag dat men
ergens aan besteedt, niet op de wijze als hier geschiedt: een plat-beck, een stooter
enz.; en, accepteert men dit, men kan moeilijk aanvaarden, dat ditzelfde aan - voor
Arent bestemde - appelen uitgegeven geld ook nog door hem in zijn spaarpot kan
worden gestopt! Hoe Stoett hier zo volslagen mis kon zijn, is mij onbegrijpelijk, maar
- het mag hem royaal vergeven worden. De juiste opvatting vindt men al in de
Volksvermaken van Ter Gouw, blz. 258: ‘In de Sinterklaasappeltjes waren mooije
potstukjes gestoken’. (Zie ook J.E. ter Gouw in Ts. voor Munt- en Penningkunde,
XIII, 118).
De plaats heeft, naar het mij voorkomt, enig belang voor onze folkloristen. Er
wordt hier herinnerd aan een gebruik dat op verschillende plaatsen van ons land
nog voortleeft, en mogelijk niet
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beperkt is tot het Sinterklaasfeest. Ik ken uit mijn jeugd het snijden van een appel
tot een zogenaamde sluitappel. Dat is, volgens de definitie van het Ndl. Wdb., ‘een
appel die overdwars zoodanig is doorgesneden, dat een rij ineensluitende tanden
ontstaat’. Volgens De Cock en Teirlinck (Kinderspelen VI, 178) zijn de twee helften
‘tak-uit, tak-in, tandwijs vaneen gesneên, en ze sluiten in malkaar’. In zulk een appel
kon, na verwijdering van het klokhuis, een surprise (een geldstukje, een broche of
iets dergelijks) worden gestopt. Maar ook stak (of steekt?) men wel in het vlees van
de gave appel kleine muntjes met scherpe randen zò, dat de schil van de appel
nauwelijks werd beschadigd en weer over de wonde heengetrokken kon worden.
Ik heb mij tot den heer P.J. Meertens gewend om nadere inlichtingen over dit mij
uit mijn kinderjaren in Friesland bekende gebruik. Hij wees mij op de hierboven
genoemde plaats bij Ter Gouw, maar kon, ook na een opzettelijk onderzoek in
folkloristische bronnen, geen nadere inlichtingen verschaffen. Ik vond in het Friese
Woordenboek het woord slùt-appel; ook het Ostfr. Wörterbuch geeft het woord.
Maar in verschillende door mij geraadpleegde dialectwoordenboeken komt het niet
voor. En bijzonderheden over het verbergen van geldstukjes in sluitappels of zò
maar in het appelvlees vond ik nergens. De hier besproken plaats uit Bredero's
Moortje levert het bewijs dat dit een 17de-eeuws Hollands St.-Nicolaasgebruik was.
Mogelijk achten de beoefenaars onzer volkskunde het de moeite waard te
onderzoeken, waar en in welke vormen dit oude gebruik nog voortleeft.
Vs. 309 - In vs. 309 vindt men het bijw. voornaamlyck gebruikt op een voor ons
ongewone wijze; ik haal de volgende verzen aan:
O vriendelycke mondt! verhoort toch myn ghebeden
En laat myn sulcx toe om drie besond're reden:
Voornaamlyck om dat sy myn suster was gheacht,
Ten andren om dat sy is van een goet gheslacht;
Ten derden op dat ick...... (vs. 307-311).

Men dient hier voornaamlyck weer te geven door: in de (aller-)eerste plaats. Verdere
vbb. van dit woord, gevolgd door ten
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andren enz. heb ik niet tot mijn beschikking; maar wel valt hieruit af te leiden, dat
voorneemlijck in de passage uit het Moortje die ik hier laat volgen, niet juist is
weergegeven met voornamelijk, zooals Stoett in zijn uitgave doet.
Al dees ghebreecken zyn voorneemlijck inde min
Als laster, quaat vermoen, bekommeringh van sin
En rueckeloosheyt slof... (vs. 33-35).

Men kan ook hier vertalen: in de eerste plaats, in 't bijzonder. De voorgestelde
omschrijvingen verdragen zich met de etymologische betekenis van de woorden
voornamelijk, voornemelijk (een dergelijke formatie als Lat. praecipue). Blijkbaar
leefde in het 17de-eeuwse woord het reeksbegrip sterker dan in hedendaagse taal.
1)
Men kan hier ook nog vergelijken Schijnheiligh 53 (voornemelijck) .
Vs. 388 - Hopman Roemer is niet gezind mij het ‘Haagsche Dochtertje Katrijntïe’ te
schenken als ‘meydt of Kamenier’, aldus het verhaal dat Moyaal aan haar vrijer
Ritsart opdist, ‘voor en al eer dat ick (het dient u toch gheseyt) een wijltydts met
hem leef in alle vriendlyckheydt’. Die is heftig verontwaardigd; hij heeft ‘op het duurst’
een Moris gekocht Die schenck ick u op nu, suldy al dit beloonen
Met my te bannen om een ander hier te troonen?

(vs. 387-88)

Troonen betekent hier volgens Stoett lokken. Maar de situatie verdraagt hier, dunkt
me, niet die betekenis. Roemer behoeft niet gelokt te worden; hij is reeds haar
‘boelschap’, heeft Moyaal verweten dat zij omgang had gezocht met Ritsart, en deze
zelf roept in zijn jaloezie: ‘Ritsart waar zyn u sinne? En siedy niet, dat zy nu in haar
hart besluyt een zeeroover! een bloedt! en u, die schoptse uyt?’ (vs. 332-34). Zou
het niet beter zijn hier te denken aan een

1)

De redactie wijst mij op ‘Rodd'rick ende Alphonsus 1307-1309, waar voornaam'lijck gevolgd
wordt door daer na en voorts; hier kan men niet anders vertalen dan eerst, (daarna,
vervolgens); rangorde in het tijdelijke geven deze woorden aan.
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trans. ‘troonen’ = op de troon zetten? Mij verban je (zegt R. in vs. 388), mij schop
je uit en een ander zet je (in je hart) op de troon. - Evenwel, wij kennen alleen een
intr. denominatief tronen (op de troon zitten), in fig. gebruik vooral, daarnaast zetelen,
ook alleen intrans.; en mijn zoeken naar een ouder trans. werkw. tronen = op de
troon zetten is vruchteloos gebleven. Ik heb geen andere vbb.; een analoge formatie
zou zijn kameren; de oudere taal kent huizen als intr. en trans. werkw.; betrekkelijk
jong zal zijn iemand vloeren, enz. Een trans. tronen in de hier veronderstelde
betekenis is een m.i. te begrijpen, te verwachten formatie. Het apparaat van het
Ndl. Wdb. zal mogelijk mijn gissing tot zekerheid kunnen maken.
Vs. 2888 - Oude Lambert wil de ijspret op de Amstel gaan zien; hij loopt langs ‘het
platte Amsteldijckje’, en niet op het ijs, want aan de kant was het een stick-weegh
1)
oppe bijt vannen diel ruyge maats, diet doen om huer profijt’, die hem eerst tegen
betaling van een duit over hun loopplank laten gaan. Maar Lammert denkt er niet
aan;
...... ick geeffer niet en mijt,
So ten iersten een duyt; tissen kostelijcken tijdt (vs. 2887-88).

Stoett neemt Moltzer's verklaring: ‘zo maar dadelijk’ over, maar vraagt dan, onder
de indruk van Eymael's bezwaren (zie Ts. VI, 92): ‘hier, laat staan?’ Stellig niet; so
ten iersten betekent hier: zo ineens maar. Zou ik daar zò (dadelijk, ineens) maar
een héle duit betalen, zegt Lammert, ik geef ze niet een mijt (een 6de part van een
duit)! Men vergelijke de volgende passage uit de klucht van Claas Kloet, 2de deel
(Claas Kloet is smid geworden van graaf Maurits):

1)

‘Opengehakt... om den overgang over het ijs te beletten’, zegt Stoett; duidelijker is: om de
mensen op de wal te dwingen, (tegen betaling!) van een loopplank of ‘batterij’ gebruik te
maken. Dit geschiedt heden ten dage nòg te Amsterdam en omgeving; ijsliefhebbers kennen
de roep: een centje voor de batterij! Ook onder bruggen wordt dikwijls het ijs opzettelijk
bedorven en - een batterij gebouwd.
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...... 't is al after en veur:
Gendach Joncker Kloet! baiselemain, monsieur!
1)
Zo ten eersten Hofsmit? - ick word noch wel een kapiteyn, mach ic bayen .

Dat is dus: zo maar ineens hofsmid!
Dan wijs ik nog op vs. 64 in Teeuwis de boer. T. heeft hout gekapt en zegt: 'Kweet
niet of ic het ten iersten altemael sel kennen draghen. Hier verklaart Stoett, volkomen
juist: ‘in één keer’; ineens dus (zie boven).
Vs. 993 - De juiste verklaring van: er uit zien of men uit een gieter gedronken had,
is door Stoett gegeven. Een vb. van de ‘practycke’ die ten grond ligt aan de
uitdrukking, trof ik aan in Grimmelshausens Simplicissimus (uitgave Max Niemeyer,
1880; blz. 16): ... den Knecht legten sie gebunden auff die Erde, steckten ihm ein
Sperrholz ins Maul, und schütteten ihm einen Melckkübel voll garstig
Mistlachen-wasser ins Leib, das nanten sie einen Schwedischen Trunck, wodurch
sie ihn zwungen eine Parthey anderwerts zu führen. In het Museum van de
Gravensteen te Gent zag ik enkele jaren geleden een plaat, waarop een dergelijke
‘rechtspleging’ is afgebeeld. Zie ook nog Jg. 1870 van De Oude Tijd, blz. 9.
Vs. 565 - In vs. 565 komt voor de uitdrukking: so koelt... de windt; koelen =
aanwakkeren, sterker worden; zie Stoett en nu ook het Ndl. Wdb. Daarnaast schijnt
ook kouwen in gebruik te zijn geweest, in dezelfde betekenis. In Westerbaan's
Aeneïs-vertaling, 5de boek, noteerde ik: De wind begint te kouwen en valt van
achtren in de doecken, breed ontvouwen (Westerbaan III, 184). Halma die dit koelen
wel vermeldt, noemt niet kouwen (kouden); wel: daar waait een mooye koude: Il fait
un assez grand vent. - Naast Bredero's kouwt-vorstig, kouwelijk (vs. 2929) noemt
Halma een adjectief koudvogtig, ook als eigenschap of toestand van personen
(frilleux; koudvogtigheid, grilligheid, koudelijkheid. Etat de la personne frilleuse).

1)

Te vinden bij Van Vloten, Het Nederlandsche Kluchtspel II, 82.
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Vs. 1355 - dees dolle dronken slet; Stoett geeft slet weer met ‘gemeen wijf, hoer’.
Het verband wijst duidelijk uit, dat de hopman Roemer bedoeld wordt. Slet als
scheldwoord voor een man vindt men o.a. Tysken 372; zò kon ook sletvink gebruikt
worden, Tysken 404. Meer bewijsplaatsen voor dronken slet = dronkelap (dronken
man, drinkebroer) vindt men in 't Ndl. Wdb. (zie daar ook sletvink, wel bij voorkeur
scheldwoord voor vrouwen).
Vs. 578 - In vs. 566 volgende wordt verhaald hoe een ‘Oorlochsboodt’ (een roofschip,
waarop Roemer kapitein is) het Spaanse schip met Katrijntje en haar ‘schijnvader’
aan boord buit maakt (hetzelfde verhaal, maar duidelijker, vs. 243 vlg.). Stoett maakt
het goed verstaan van dit verhaal nog moeilijker door weer in de uitdrukking veel
weers doen (vs. 578) te vertalen door tegenweer, weerstand. Veel weers doen is
zich veel inspanning getroosten, veel moeite aanwenden, energiek te werk gaan
(zie Ts. 55, blz. 196). Vertaalt men zò, dan is de zin nog nauwelijks bevredigend;
mogelijk ligt dat hier mee aan de overgeleverde tekst.
Vs. 2070-71 Fyn gesel praat gy dus als gy by jou Vrysters bent?
So ist gien wonder dat gy niet an-raken kent.

Hier vindt men een intr. werkw. aanraken, dat Stoett weergeeft met: slagen, een
vrijster krijgen. Het Fries kent ditzelfde werkwoord: As ik to Snits (Sneek) oanreitsje
kin, den wol ik net nei Winsum (vb. uit het Fr. Wdb.), dat is: klaar komen, een dienst
krijgen. Men zou in de aanhaling uit het Moortje misschien het best aanraken kunnen
weergeven door: beet krijgen.
Vs. 2794 (dr. van 1638) - Hy heeft de Meysjes noch rustich schoegelt eschoncken.
Vergelijk hiermee Koe 194: Dan wil gy mijn een vriendschap doen, ick selje speldegelt
schencken, en de aantekening van Van Rijnbach bij deze plaats.
Amsterdam, Jan. 1941.
A.A. VERDENIUS
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Tintelteelken, tinteletene
In de woordenlijst bij haar uitgave van ‘De Spiegel der Minnen door Colijn van
Rijssele’ (Diss. Utrecht, 1913), heeft Mej. M.W. Immink het woord tintelteelken
onverklaard gelaten. Het komt voor in de volgende passage die, in den vorm van
een gesprek tusschen twee zinnekens ‘Jalours ghepeyns’ en ‘Vreese voor schande’,
een beschrijving bevat van de houding en het uiterlijk van Katherina Sheermertens,
waar ze op het ‘croonspel’ ten huize van Dierick den Hollander komt dansen.
Jal.
Sy is seer properkens/
Vree.
Jent als een paerlken.
Jal.
Sy maect een vruechdelijck gheveertken.
Vree.
Sy springt seer lustich
Jal.
Haer achter steertken
Is quick ende wackere.
Vree.
Soud dan wel crunckelen
Jal.
Soo seyt den backere.
Vree.
Sy licht haer achterste vierendeelken.
Jal.
Sy houd wel/ hoort
Vree.
Ja watte
Jal.
Wel tintelteelken.
1)
Haer Venus carbeelken// gaet op en nedere .

Bij zijn bespreking van de dissertatie van Mej. Immink in het Museum 22 (1915),
264, heeft dr. J.A.N. Knuttel gemeend het woord te moeten verklaren als ‘'t
endelteelken (zie Mnl. Wdb. op intelike, endeldore en teelkijn)’.
Tegen deze verklaring van dr. Knuttel zijn wel enkele bezwaren. Vooreerst is het
niet zeer waarschijnlijk dat in een woord als *endelteelken - waarvan het bestaan
trouwens een bloote gissing is - een verscherping van de d voor -el zou optreden;
bij geen van de endel-samenstellingen die in het Mnl. Wdb. of in het W.N.T. zijn
opgeno-

1)

blz. 162-163 (ed. Immink).
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1)

men is een dergelijke verscherping vastgesteld . Een verscherping tengevolge van
het geassimileerde lidwoord eenerzijds, van de t van teelken anderzijds zou slechts
mogelijk zijn wanneer de beteekenis van endel zoo vaag was geworden dat men
het woord niet meer begreep, en dit laatste is beslist uitgesloten. De verwijzing naar
mnl. intelike (entelike) maakt dr. Knuttel m.i. ten onrechte. Immers entelike is slechts
een contaminatievorm, secundair ontstaan uit de phonetisch normale vormen
2)
endelike en entlike, dit laatste met de bekende verscherping vóór-l(ijk) ; dus een
heel ander geval. Over de beteekenis van tintelteelken heeft dr. Knuttel zich niet
uitgesproken. Waar hij echter het tweede lid, m.i. te recht, met mnl. teelkijn ‘lid(je)’
identificeert, kan zijn verwijzing naar mnl. endeldore den indruk wekken dat hij in
het woord de aanduiding heeft gezien van die plaats van het menschelijk lichaam
‘où le dos change de nom’; men vergelijke trouwens endeldarm. Deze beteekenis
zou in het gegeven verband op zichzelf niet onwaarschijnlijk zijn, te meer daar de
dichter dit lichaamsdeel van Katharina Sheermertens even te voren reeds tweemaal
noemde (achter steertken en achterste vierendeelken). Toch denkt men in verband
3)
met het ‘Venus carbeelken’ bij tintelteelken liever aan een verbloemende benaming
voor het vrouwelijk schaamdeel. Zóó moeten wij ons dunkt mij ‘Jalours ghepeyns’
voorstellen, wanneer hij ook de intieme charmes van Katherina Sheermertens den
volke kond wil doen: met de eene hand aan den mond en iets zachter pratend om
onze aandacht te concentreeren, en dan plots afbrekend, onze nieuwsgierigheid
prikkelend tot het hooge woord er uit is, doch dit slechts na het uitdrukkelijk ‘Ja
watte’ van ‘Vreese voor schande’.
In zijn uitgave van ‘De Refreinenbundel van Jan van Doesborch’ heeft dr. C.H.A.
Kruyskamp tspeelken van Tinteletene, d.i. het

1)
2)
3)

Verg. nochtans endeldarm te Kampen [entəldarm], J. Gunnink, Dial. v. Kampen 126 (noot bij
de correctie).
Hoe ongelukkig, tegen beter weten in, wordt de vorm entelike in het Mnl. Wdb. ‘verklaard’:
‘De vorm entelike is uit entlike ontstaan door den invloed van den uitgang lijk’?!
Aan de verklaring van dit woord heeft Mej. Immink zich, evenmin als dr. A. Beets (in W.N.T.
VII, 1595) gewaagd. De beteekenis is wellicht ‘Mons Veneris’.
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minnespel (a.w. 2, 197) en tinteletene spelen ‘het minnespel spelen’ (a.w. 2, 268)
met het boven genoemde tintelteelken in verband gebracht (a.w. 1, 38 volg.); of
deze combinatie ‘zeker onjuist’ is, zooals dr. Knuttel in zijn bespreking van
1)
Kruyskamps uitgave heeft gemeend, durf ik te betwijfelen. Vooralsnog zie ik tegen
deze combinatie geen bezwaren van semasiologischen of formeelen aard.
Van het eerste lid van tinteletene meent Kruyskamp, dat het ‘wellicht in verband
(is) te brengen met tentelen (tintelen), sondeeren?’ (a.w. 1, 38 volg.). Hierbij heeft
hij waarschijnlijk gedacht aan lied CXCIII van het ‘Antwerpsch Liedboek van 1544’
(blz. 297 volg.), waarin een ‘vrouken fijn’ tegen ‘een aerdich medecyn’ zegt: ‘Do
neempt v tent en tentelt my’. Wanneer wij echter willen vasthouden aan de verbinding
van tinteletene met tintelteelken ‘vrouwelijk schaamdeel’, dan is tintelen ‘sondeeren’
hier niet goed te gebruiken. Men zou immers aan het tweede lid van de samenstelling
tintelteelken dezelfde instrumentale of althans actieve functie willen toekennen als
aan het tweede lid van de op dezelfde manier gevormde samenstelling tintelijzer of
tentijzer ‘sonde’; een passieve beteekenis van het tweede lid is moeilijk te verdedigen.
Er is echter een ander gelijkluidend werkwoord dat in dit verband veel beter past,
namelijk tintelen met de beteekenis ‘kittelen’ (trans. en intrans.); het is bij Kiliaan
opgeteekend: ‘T i n t e l e n .j. ketelen. Titillare: & Leuiter pungere’. Hetzelfde tintelen
wordt in den ‘Spiegel der Minnen’ trouwens in erotisch verband gebezigd, namelijk
in vers 5263b: ‘Therte macher af tintelen’. Letterlijk zou tintelteelken dan beteekenen
‘'t lid dat tintelt, d.i. jeukt of kittelt’, wat als verbloemende benaming voor dit
lichaamsdeel goed past. Men denke slechts aan een woord als kittelaar, of men
kijke in het W.N.T. maar even na hoe veelvuldig allerlei samenstellingen met en
afleidingen van ketelen, kittelen en dergelijke in erotische passages worden gebruikt;
een woord als kittelwerk ‘minbedrijf’ is duidelijk genoeg. Formeel biedt de combinatie
o

van tinteletene met tintelteelken weinig moeilijkheden. Tintelteelken (± a .

1)

Tijdschr. LX (1940), 147 volg.
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1)

o

1505) is de oudere , oorspronkelijke vorm, terwijl tinteletene (± a . 1529) een jongere
vorm met dissimilatie is. In deze dissimilatie heeft de voorafgaande n ongetwijfeld
een rol gespeeld; ze kon echter pas plaatsgrijpen in een tijd dat het tweede lid van
de samenstelling (teel) aan het verouderen was en niet meer begrepen werd.
Erg verbreid schijnt dit woord trouwens nooit te zijn geweest. Volgens Verdam
o

(Mnl. Wdb. VIII, 142) heeft de ‘Vocabularius copiosus’, gedrukt te Leuven (± a .
1483) ‘ledeken vel theelken, articulus’, dus ‘lid’ en ‘gewricht’. Nog op een andere
2)
plaats komt dit woord voor, namelijk in ‘De Sotternie van Rubben’ : ‘(het kind) es
voldraghen, een scoen creature, ende es al sijn ledekijn wel ghemaect, Naghelken,
teelken ende al wel geraect’ (a.w. 152) doch daar zou Verdam, in navolging van
Leendertz, het woord liever als ‘teentje’ interpreteeren, ‘wellicht is het een dubbel
verkleinwoord (*teeëlkijn)’ zegt hij. Het wil mij daarentegen voorkomen dat teelken
hier wel degelijk ‘articulus’ is, maar dan in de beteekenis ‘membra, praecipue
minora.... speciatim digiti’ (Thesavrvs Lingvae Latinae). Is deze gissing juist dan
zou teelken in Rubben een collectief zijn met de beteekenis ‘uiterste ledematen,
vingeren en teenen’. In die richting dunkt me wijzen ook de verzen 49 en 50, waarin
het wonderkind dat Rubbens ‘jonc wijf’ haar man na een samenzijn van ‘drie maent...
ende omtrent vijf nacht’ cadeau geeft als volgt wordt beschreven: ‘Hem en ghebrect
niet alsoe vele als een haer Ochte naghel a e n v i n g h e r o f a e n t e e ’. Hoe dit
ook zij, tintelteelken is in elk geval een welkome aanvulling van mnl. teelken, hoewel
wij met Verdam accoord gaan dat het woord etymologisch onduidelijk blijft. Bij de
‘verbastering’ van teel tot teen in tinteletene heeft wellicht de associatie met teen
een zekere, mij echter niet duidelijke rol gespeeld.
Hiermede mag men m.i. de combinatie tintelteelken: tinteletene ‘vrouwelijk
schaamdeel’ op voldoende gronden aannemelijk achten.

1)

2)

De ‘Spiegel der Minnen’ moet op zijn laatst in het eerste decennium van de 16de eeuw zijn
ontstaan, aangezien Katherina Sheermertens, of ‘sermetten Kathelyne’, reeds in den
refreinbundel van Jan van Doesborch, ref. 68 (ed. Kruyskamp 2, 126) wordt vermeld.
Mnl. Dram. Poëzie (ed. P. Leendertz Jr.), blz. 152-159.
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In aansluiting hierbij is het de moeite waard ook eenige andere erotica uit den
‘Spiegel der Minnen’ eens nader te bekijken. De taalkundige aanteekeningen van
Mej. Immink zijn ook op dit punt mager uitgevallen. De erotica net zoo goed als de
andere woorden hebben recht op de aandacht van den tekstuitgever, en de ‘Spiegel’
is heusch niet zoo vlot te lezen als de weinige bladzijden commentaar van de
uitgeefster ons zouden doen gelooven.
Interessant is b.v. de volgende passage waarin de zinnekens ‘Jalours ghepeyns’
en ‘Vreese voor schande’ in een vlugge, afwisselende tweespraak de verschillende
gedachten weergeven die Dierick, waar hij ziek te bed ligt, door het hoofd gaan. Zij
spiegelen hem voor dat Katherina Sheermertens niet meer van hem houdt en zich
met een anderen vrijer vermaakt.
Vree.
Heden morghen satense beck aan beck
Ende droncken een pintken malevezeyen.
Jal.
Men en conster soo langhe niet ghebeyen
Men besloecher dat paerdeken inde vuyst.
Vree.
Twas haest u haest u
Jal.
Daer hebdijt juyst.
Vree.
Dit is haer droefheyt/haer bitter weenen
Jal.
Jae nu craectse haesnoten
Vree.
Juyst met haer teenen
Jal.
In een cleen bosselken
Vree.
Therte macher af tintelen.
Jal.
Hy moet na tmosselken
Vree.
Int gherseken wintelen.
Jal.
1)
Ende dit moet u schande zijn teeuwigen dagen .

Daar is vooreerst de zegswijze een paard uit (in) de vuist beslaan, d.i. zonder den
poot eerst te hebben vastgezet, volgens het W.N.T. (II, 2019) een spreekwoordelijke
uitdrukking voor iets dat buitengewone behendigheid vereischt. In dit verband
1)

blz. 185 (ed. Immink).
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digen minnaar was gesloten en men ging alvast maar tot geänticipeerde
handtastelijkheden over. Beslaan zelf is erotisch op te vatten. Het W.N.T. (II, 2016)
geeft bij Beslaan o.m. de volgende beteekenissen: ‘paren (van dieren)’, ‘in de armen
drukken, omhelzen’, ‘een vrouwelijk dier aan de geboortedeelen onderzoeken’.
In regel 5261 ‘Dit is haer droefheyt enz.’ ligt de nadruk op Dit, welk woord slaat
op het ‘beck aen beck’ zitten; de regel is namelijk ironisch.
Meer moeilijkheid geven de volgende regels. In haar aanteekeningen heeft Mej.
Immink naar aanleiding van haesnoten craken er op gewezen dat ‘De hazelaar...
een zeer bekende boom (was) in de Mnl. poëzie; men schreef hem invloed toe op
het sluiten van huwelijken. Ook werd hij gebruikt als teeken van lichtzinnig, onbezorgd
leven’ (a.w. 236); een bevredigende omschrijving of verklaring van de uitdrukking
is dat echter nog niet. In het W.N.T. (VI, 162) wordt anderzijds medegedeeld dat in
het ‘Antwerpsch Liedboek’ op blz. 333 volg. ‘Een nyeu liedeken Vanden haselaer’
voorkomt waarin de uitdrukking in den hazelaar komen, loopen, zijn enz. wordt
aangetroffen, doch ‘het schijnt niet duidelijk wat daarmede bedoeld is’. Als men het
lied gaat lezen moet men tot het besluit komen dat in den hazelaar loopen enz.
zooiets moet beteekenen als ‘liefdegenot najagen’, en te vergelijken is met de
Duitsche uitdrukking in die haseln gehen ‘liebeln’, die in het W.N.T. t.a.p. wordt
vermeld ter verklaring van het feit dat aan den hazelaar kracht in minnezaken werd
toegeschreven. Men vergelijke het Duitsche volksliedje ‘Anneli mit der rote(n) Brust
1)
- Chomm mer wend i(n) d'Haselnuss’ . Ook het Fransch heeft een dergelijke
2)
uitdrukking, namelijk aller aux noisettes avec un garçon , en de ‘Dictionnaire Liégeois’
van J. Haust geeft op blz. 135a een afbeelding van een ‘bilèt d'caramèl’ waarop
men het ondubbelzinnige versje ‘Venez au bois Lisette Cueillir la noisette’ kan lezen.
In den hazelaar loopen is een uitdrukking voor wat elders wordt

1)
2)

Haselnuss en noisette zijn hier metonymisch met de beteekenis ‘hazelaar’ gebezigd.
Zie ‘Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens’ III, 1534, waar men een en ander kan
vinden.
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1)

2)

geheeten ‘met Venus kennisse crijgen’ of ‘Venus schole’ bezoeken . Evenals de
hazelstruik kent ook de hazelnoot, die een oeroud vruchtbaarheidssymbool is, een
ruime verbreiding in de volkserotiek. Ook in het ‘nyeu liedeken Vanden haselaer’
worden ze vermeld:
3)

‘Die gaeren metten lenden wercken
Compt doch metten hoop
Papen ende clercken
Die nooten zijn goeden coop’ (Antw. Liedb. 334).

Met deze laatste uitdrukking direct te vergelijken is het Beiersche gezegde ‘die
haselnüsse sind heuer gerathen’, d.i. er zijn veel bezwangerde meisjes van 't jaar.
Haesnoten craken kan dus niet veel anders zijn dan ‘het minnespel spelen’. Deze
uitdrukking, die noch in het Mnl. Wdb. noch in het W.N.T. wordt vermeld, is blijkbaar
naderhand samengevallen met een andere, namelijk zijn noten (nootjes) kraken
4)
‘voor zichzelf zorgen’, die wel is opgeteekend : daarop wijst althans het in het W.N.T.
aangehaalde citaat uit Langendijks ‘Eneas van Virgilius in zijn Zondags Pak’, waarin
de erotische beteekenis van zijn nootjes kraken aan duidelijkheid niets te wenschen
laat.
5)
Dr. Knuttel heeft gemeend op grond van vers 5662 van den ‘Spiegel der Minnen’
te mogen besluiten tot een uitdrukking haesnoten craken metten teenen. Bij nader
toezien lijkt mij dat van een dergelijke uitdrukking geen sprake is. ‘Jalours ghepeyns’
spiegelt aan Diericks zieke verbeelding voor dat Katherina nu met haar vrijer
‘Haesnoten craect’, doch in een helder oogenblik denkt Dierick ‘nee! dat is toch
eigenlijk onzin wat ik mij inbeeld!’, wat Colijn van Rijssele hier weergeeft door ‘Vreese
voor schande’ te laten zeggen ‘Juyst met haer teenen’. Dezen laatsten zin moeten
wij ons denken als terzijde gezegd; hij is een ironische ontkenning van

1)
2)
3)
4)
5)

‘Ref. v.J.v. Doesborch’ CVIII, 31.
‘Antw. Liedb.’ 140.
D.i. ‘coïre’; in de Bijbelsche voorstelling zijn de lendenen de zetel van de voortplantingsorganen
(W.N.T. VIII, 1549).
W.N.T. IX, 2139.
Tijdschr. LX (1940), 147 volg.
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wat ‘Jalours ghepeyns’ zoo even insinueerde. ‘Met haer teenen’ beteekent hier
hetzelfde als het tegenwoordige ‘met zijn ellebogen’, b.v. in de Zuidnederlandsche
uitdrukking ‘gij zult het met uw ellebogen mogen oprapen!’, d.i. ‘gij zult het heelemaal
niet krijgen’. Men bedenke dat ‘teenen’ gedeeltelijk althans ook bepaald wordt door
het rijm met ‘weenen’. Laten wij een oogenblik de onderbreking van ‘Vreese voor
schande’ er uit, dan zien wij dat de insinuatie van ‘Jalours ghepeyns’ in haar geheel
luidt ‘Jae nu craectse haesnoten in een cleen bosselken’. Dat ‘bosselken’ is niets
anders dan het hazelbosch, al ziet men er ook dadelijk een pregnanter en
realistischer beeldspraak doorheen schemeren.
In vers 5263b gaat echter ook ‘Vreese voor schande’ zich in de insinuatie van
‘Jalours ghepeyns’ vermeien en zegt ‘Therte macher af (t.w. van het “haesnoten
craken”) tintelen’. Tenslotte komt rauw en brutaal het hoogtepunt van Diericks
jaloerschen waanzin, door de beide zinnekens elk voor de helft gesproken ‘Hy moet
1)
na tmosselken Int gherseken wintelen’. Mosselken is hier ‘vrouwelijk schaamdeel’ ;
van deze beteekenis geeft het W.N.T. (IX, 1165) twee voorbeelden die echter allebei
jonger zijn.
Leiden.
F. DE TOLLENAERE

1)

De beteekenis ‘dik vrouwmensch’ die het woord in het Antwerpsche heeft is hier minder
waarschijnlijk.
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Onderschrift
Tintelteelken. De onderstelling van Dr. d.T., dat het eerste lid een van de ww. tintelen
is, heeft veel voor. Hoe hij aan de bet. ‘vrouwelijk geslachtsdeel’ komt kan ik echter
niet begrijpen. Evenals 26 jaar geleden zie ik in ‘mannelijk geslachtsdeel’ de eenige
en tevens een volkomen bevredigende verklaring. Neemt men deze aan, dan kan
tintelen zoowel het overgankelijke als het onovergankelijke werkwoord zijn, m.i. zou
men eer aan het eerste denken. Dat tintel- een intel voor endel zou bevatten lijkt
mij intusschen niet geheel onmogelijk: de vorm is buitenissig, maar
aanknoopingspunten ontbreken niet. Wat de t betreft, is de d tusschen twee t's niet
moeilijk uit te spreken? Laat Dr. d.T. eens driemaal vlug achter elkaar tindelteelken
zeggen - ik wed dat hij de t dan al te pakken heeft!
Tinteletene. Dat tene door dissimilatie uit teel zou zijn ontstaan lijkt mij wel heel
vergezocht! Bovendien maakt de vorm een werkwoordelijken indruk, hij is m.i. te
vergelijken met woorden als bommelaliere en dieromdeine, wat nog niet insluit dat
ook tinteletene onomatopoëtisch zou moeten zijn. Het lijkt mij denkbaar (meer niet)
dat in tene het lichaamsdeel teen zit en juist daarom wees ik op
Haasnoten kraken met de teenen, waaromtrent ik een ietwat stoute gissing heb
(sinds jaren), waarmee ik nu wel voor den dag moet komen. Er bestaat een
spanningsreactie bestaande in het achterwaarts samenknijpen van de teenen,
waarbij de vergelijking met het kraken van noten niet onaardig zou zijn. Het zwakke
punt is, dat de reactie in het geheel der critische verschijnselen wel zeer onbeduidend
is. Een bijkomstigheid als delicate aanduiding van wat men eigenlijk bedoelt, lijkt
mij echter niet onmogelijk. Dat metten teenen de kracht zou hebben die Dr. d.T. er
aan toekent acht ik geheel ondenkbaar - al was het alleen omdat Vreese voor
schande lustig doorgaat met verdachtmaken. Ik meen bovendien de uitdrukking ook
ergens anders te hebben aangetroffen.
J.A.N. KNUTTEL
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Tj < tk
Toen ik bij 't behandelen van de verkleinuitgangen tj afleidde uit tk, behoorde tot
mijn bewijsmateriaal uit ons Westen de Noordbevelandse dorpsnaam Kortgene,
gesproken met -tj-, uit Kortikene. Branco van Dantzig, De korte o-klanken, stelt mij
in staat, daarnaast te plaatsen Zuidbevelands ‘Hoedekenskerke (Hoetjeskerke)’;
blz. 123.
Ooltgensplaat, in Lijst adk. namen Ooltjensplaat, zal wel 'n voorbeeld zijn uit
Overflakkee. Van der Aa zegt: ‘Het d. Ooltgensplaat, ook wel Oeltgensplaat,
Oelekensplaat of Oelkensplaat en in de wandeling veelal Ooltjesplaat en de Plaat
genoemd.’ Oe is zeker ouderwetse spelling. Is aan te nemen - wat ik hier in
Groningen niet kan nagaan - ōlek > ōlk > ōltk > ōltj?
W. DE VRIES

Dj < dg
In 't mnl. was i voor ie niet ongewoon, en die i schijnt in Leiden gebruiklik te zijn
geweest in de vrouwenn. Didiaert, die men in Oude Vaderl. Rechtsbr. I 6 herhaaldelik
leest op blz. 4 en 5. Die naam toch zal wel de jongere vorm zijn van Thiodgard, al
vindt men in a.w. ie in andere namen met Thiod-. Men beschouwe Didiaert in verband
met de gen. Oudziers, die tweemaal staat op blz. 21, terwijl nog 'n Oudziersz. wordt
genoemd op blz. 167. Wegens Aldgêr (waarbij in Fri. Wb. verouderd Oudger en
levend Oud(t)sger) zal dzi als dzj zijn op te vatten. Naast de nu welbekende overgang
van tk tot tj, tsf zou dan, in enkele gevallen, die van dg tot dj, dzj komen te staan.
Wanneer we in genoemde Rechtsbr. op blz. 276 herhaaldelik Luytgairt lezen, dan
schijnt de vraag natuurlik, of de overgang misschien gebonden was aan de positie
vóór of na palatale voc., die de groep dg palatalizeerde: iedg > iedj; dgêr (dger) >
djêr (djer) resp. d'j. In 't algemeen hebben persoonsnamen meermalen 'n
‘gemakvorm’, ontstaan in vertrouwlike omgeving. Bovengen. fri. Oudsger wekt de
indruk dat in Frsl. wel Oudzjer naast Oudger in zwang gekomen was, maar dat -jer
zich niet kon handhaven doordat -ger in andere namen de enige vorm was.
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Later vond ik 'n dgl. naam in De oudste mnl. oorkk., alle orr. (Versl. en Meded. Kon.
Vl. Acad., April 1934). No. 9 begint: min here roetjar van ghistelle. Gistel ligt t.Z.v.
Oostende. Blz. 370 zegt: ‘Opgesteld te Brugge, bevat deze oorkonde eigenaardige
persoonsnamen, die dialectischen invloed verraden. Zoo is in Roedjar...het eerste
lid Roed- (*hrôþ, “roem”) zuiver Nederlandsch... Het tweede lid -jar = geer, “speer”
vertoont overgang van g>j (als anlaut in OGN. (Oud-Gentsche Naamkunde) niet
nagewezen [zơ], blz. 270), die Frieschen invloed verraadt... Over -ar, veeleer uit
-er, dan met Friesche â uit Oudwestgerm. ai, zie gloss. i.v. -ar + cons.; a>e; -a.’ Bij
ar worden verder alleen vrbb. genoemd met oude e, en ook a>e en a brengen geen
licht. Ten Z. van 'tSincfal verwachten we eigenlijk geen Fries, en we weten dat verder
zuidwaarts vroeger Engels is gesproken. Schönfeld zegt dan ook voorzichtig in De
N. Tlg. 26, dat men liever Ingwaeoons moet bezigen. En gâra is wel ofri., maar vóór
â blijft g. De j is slechts verklaarbaar uit de verbinding dg. De overgang is dus vrij
oud; het stuk is van 1263. En ook hier volgde pal. voc., nl. e; z. bov.
W. DE VRIES
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Kleine tekstverbeteringen in ‘Die Borchgravinne van Vergi’
Zowel de volledige vertaling van ‘Die Borchgravinne van Vergi’ als de tweede
vertaling in het Gentse fragment zijn slechts in één afschrift bewaard. Sinds lang is
1)
2)
het bekend dat die teksten niet vrij van fouten zijn: M. de Vries , W. de Vreese en
3)
J. Verdam hebben reeds menige plaats overtuigend verbeterd. Deze emendaties
zijn in de uitgave van Stoett (1892) grotendeels overgenomen of vermeld. Een
herlezing van deze tekst gaf mij aanleiding tot de volgende aanvullingen:

vs. 40
Daer toe saghent vele liede.

M.i. liever, als bijzin aansluitend bij de vorige verzen:
Daert toe saghen vele liede.

vs. 131
hadden 1. hadde, want als object volgt:
Des ridders minne (vs. 133).

vs. 200
Des te nacht quam toe.
1. Tes de (of die) nacht quam toe.

vs. 336-337 Hier heeft Stoett de m.i. aannemelijke emendatie van M. de Vries (by
mijnre trouwen en die ghi mint) niet overgenomen.
vs. 584-585
Want ic u ghetrouwe vinde,
Van dat ic niet en kinde.

De tweede regel geeft geen gezonde zin. De bedoeling zal toch zijn: sedert (of: zo
lang als) ik u kende. De n van niet zal in elk geval u moeten zijn, terwijl daarop dan
ie, of mogelijk iet, volgde. De ontkenning en moet dan geschrapt worden.
vs. 612 beedde voor bedde staat niet op zich zelf, want de kopiïst schrijft in vs.
190 ic been voor: ic ben (nog eens in vs. 688!) en wiist voor wist in vs. 707. Toch
is die zonderlinge schrijfwijze waarschijnlijk een vergissing.

1)
2)
3)

Ts. IV, blz. 110-112.
Ts. XIII, blz. 74-75.
In zijn Mnl. Wdb.
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vs. 673 enichsins werd door Verdam (Mnl. Wdb. V, 1259) terecht verbeterd in:
negeenssins. Dicht daarbij staat eveneens een klaarblijkelijke fout (vs. 683), door
Verdam, maar nog niet door Stoett opgemerkt: hertoghe moet zijn: hertoghinne.
vs. 704 wilder 1. wilde.
vs. Dat de sake, die ic weet,
732-733
U te vertellen niet en steet.

Na Dat moet mi ingevoegd worden (vgl. dezelfde constructie in vs. 747). Het volgende
U heeft de kopiïst in de war gebracht.
vs. 781 Hoewel de verwarring van of en ofte in het Mnl. meer voorkomt, lijkt het
mij waarschijnlijker dat het origineel in dit verband Of en niet Ofte gehad heeft.
vs. 818 Maer grote pine doet haer verdrach. Hier heeft Verdam (Mnl. Wdb.)
voorgesteld, te lezen: ende verdrach (= leed, verdriet), waardoor het vers duidelijk
wordt.
vs. 847 Neen ghi, vrouwe, dese tale
Es gheloefliic wale.

M. de Vries heeft hier ghi ingevoegd, en blijkbaar de tweede regel ironisch opgevat.
In verband met Neen zou ik de voorkeur geven aan een volgende ontkenning,
dus En es of Nes.
vs. 964 Ende l. En.
vs. 982 custe l. custese of (naar het voorafgaande helsese): cussese.
vs. 989 Nu helpt god: 1. helpe.
vs. Van meerre rouwe, dan si
996-997
Heeft ghemaect 1. ghesmaect.

In het Gentse fragment (vs. 12) heeft W. de Vreese (t.a.p. blz. 75) een overtuigende
verbetering voorgeslagen. In plaats van O mine minne leest hij Om mine minne,
waarna dan ‘node ic gewages’ als tussenzin volgt.
Daaraan kan ik nog een verbetering van vs. 29 toevoegen. Ende ten minen is
onverklaarbaar. Het Frans heeft par tens. Lees dus: ten terminen (grafisch uit
tʾminen). Een bevestiging geeft vs. 260, waar het woord termine = tijd, tijdstip
voorkomt.
Utrecht.
C.G.N. DE VOOYS
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‘Supporteert tot over Meyr’
In de ‘Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den 80jarigen oorlog’
1)
(uitgegeven door Dr. J. Brouwer) , las ik, dezer dagen, over Antwerpen ten tijde
van Parma het volgende: ‘Het grootste sieraad van de stad is de beroemde rivier
de Schelde, waaraan zij ook haar bloei ontleent. Deze rivier stroomt langs de stad,
en bij vloed rijst het water op tegen de muren.
Gewoonlijk liggen er wel meer dan 500 groote schepen op de ree, zonder nog
vele middelmatige en kleine schepen mee te tellen. Deze komen langs een
ondergrondsch vaarwater op bewonderenswaardige wijze de stad binnen, tot onder
het marktplein. Op dit marktplein zijn openingen gemaakt in den vorm van vensters,
2)
overdekt met ijzeren roosters , en door deze roosters heen kan men de met
koopwaar beladen schepen zien voorbijgaan, die naar de woning of het pakhuis
van hun eigenaars gaan, en daar voor de deur worden gelost. Dit is een vreemd
schouwspel, en in geen enkele andere stad van Europa heeft men zulke
ondergrondsche waterwegen die door schepen bevaren worden.’
Zou Bredero dit niet bedoeld hebben met ‘supporteert’ enz. in vs. 12 van ‘De
Spaansche Brabander’, waarover kort geleden het Tijdschrift (dl. 59) blz. 306 vgg.
zulk een lezenswaardig artikel bracht? De ‘large revier, het water van de Schelde’,
gepersonifiëerd, ‘hem stroomt’ langs ‘de kayen’ en ‘hem supporteert tot over Meyr’,
d.i. ‘steun homself’, ‘dra homself’ (t.p. blz. 313), overwelft zichzelf, draagt als met
eigen kracht die overwelving, het verwulf. ‘Nou blyk dit uit die reeds genoemde plan
van die stad’, schrijft Mevr. Bax-Botha, ‘dat in die tweede helfte van die 16de eeuw
2)
daar nie alleen langs die Meir verby , so'n grag geloop het nie, maar ook een dwars
oor die plein’. Het verwulf kan dus gelopen hebben tot op of aan het het de van de
Meir (tot over Meyr). Toch is het wonder-

1)

2)
2)

(Zutphen, W.J. Thieme, 1933), blz. 110 in Hfdst. III: Algemeene beschrijving van de
Nederlanden; uit de Kroniek van Alonso Vazquez Guerras de Flandes y Francia en tiempo
de Alejandro Farnese.
Ik kursiveer.
Ik kursiveer.
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lijk dat Guicciardini zwijgt over dit verwulf dat zulk een indruk heeft gemaakt op den
Spanjaard. En in het Antwerpen van heden? Bestaat dit verwulf nog, al zal het in
1)
onbruik zijn geraakt?
Niet alleen Amsterdam heeft nog zijn korte Amsteloverwelving van Binnen-Amstel
naar Singel; ook Rotterdam had zijn verwulven onder de Hoogstraat door en onder
de Groote Markt, verbinding van Rotte via de binnenwateren met de Maas... ‘Dan
holden de kinderen over Vlasmarkt en Spui langs de roosters, waaruit geheimzinnig
de benzinedamp der brommende motoren steeg of het geroep der elkander in het
2)
verwulf groetende schippers weerklonk’ .
Vermoedelijk hebben ook nog wel andere steden van ons waterrijk vaderland
zulke ‘ondergrondsche waterwegen’ voor de scheepvaart, zoals Bredero zelf in
3)
Antwerpen kan gezien hebben , en die de Spaanse kroniekschrijver
‘bewonderenswaardig’ noemt.
Febr. 1941.
ALEIDA NIJLAND

1)
2)
3)

Een schriftelijke vraag in dezen aan het Gemeente-Archief van Antwerpen bleef tot heden
onbeantwoord.
‘Rotterdam, zooals wij het kenden’ (door Kees Hazelzet, 1940) blz. 40. en 43. Ook daar lagen
dus roosters, als in Antwerpen.
Tijdschrift t.a.p. blz. 313: ‘Is dit 'n herinneringsbeeld van Bredero’?
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Boekbeoordeeling
Dr. A. Weynen, De Nederlandse Dialecten. Groningen: Noordhoff 1941.
Pr. ƒ 3.50, gec. ƒ 3.90. 189 blz., 40 kaarten.
Een samenvattend overzicht van wat er op het ogenblik in onze Nederlandse
dialectologie omgaat, was langzamerhand wel nodig geworden. Bij zijn opzet heeft
schr. blijkbaar de boekjes van Dauzat, Gamillscheg, Bach min of meer als modellen
voor ogen gehad. Het resultaat is een origineel, vlot geschreven boek geworden,
dat door het Nederlandse lezerspubliek zeker dankbaar zal worden aanvaard. We
hebben te doen met iemand, die een warm hart heeft voor het vak zijner keuze en
hij verstaat de kunst, die liefde op zijn leerlingen en lezers over te brengen.
Een gebrek van het boek is de weinig systematische opzet. Ik noem enkele
opeenvolgende hoofdstukken uit de inhoud: Kaartenverscheidenheid - Cultuurtaal
tegenover streektaal - Het voorbeeld der steden - Staat en taal - Hollandse expansie
- Het Stadsfries - Edele Brabant, Were di! - Expansiologitis - Het succes der Leliaerts
- Duitse invloeden - In het schemerduister van vroege en vóórgeschiedenis - Nog
enkele historische verklaringen. Dat doet wel even denken aan het pak van Sjaalman.
Schr. is zich zijn ongebondenheid trouwens bewust. Hij duidt zelf zijn boek aan
als ‘deze samenvatting of inleiding (of hoe men haar noemen wil)’, maar geeft
anderzijds toe, dat hij als lezers voornamelijk het oog heeft op ‘hen die zich met het
oog op hun taalwetenschappelijke of letterkundige studies met de dialecten
bezighouden’ (blz. 4).
Legt men echter de maatstaf van een handboek aan, dan meen ik toch op
verschillende leemten te moeten wijzen. Het hoofdstuk, dat zich aandient als
‘Geschiedenis van onze dialectologie’ (blz. 9) blijkt in werkelijkheid alleen een reeks
opmerkingen ad majorem gloriam der dialectgeografie te bevatten. Zozeer is de
heer W. dialect g e o g r a a f in merg en been, dat voor hem dialectologie en
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dialectgeografie synoniem zijn geworden. Over lexicografische en grammaticale
onderzoekingen en problemen vindt men b.v. vrijwel niets in dit boek. Op blz. 15
krijgt Prof. Overdiep een pluim op de hoed wegens zijn vanuit Groningen
gepropageerde syntactische dialectstudies, die ons ‘voor eenzijdigheid hebben
behoed’. Maar O. wordt verder met die pluim vrijwel uit wandelen gestuurd, want in
het boek is verder slechts terloops sprake van het werk van Overdiep (zie blz. 38)
en over syntactische problemen wordt nauwelijks gesproken. Een
monografie-schrijver kan vrijelijk een onderwerp kiezen en anderen mogen hem
niet boos aanzien, wanneer hij zich niet bezighoudt met hùn lievelingsthema. Maar
de auteur van een handboek mag zich nu eenmaal niet door zijn voorkeur laten
leiden: bij hem is eenzijdigheid een ongewenste eigenschap.
Op blz. 163 verontschuldigt schr. zich hiervoor met de woorden: ‘Het ligt niet
alleen aan mij, dat ik het leeuwenaandeel van dit boek aan de behandeling van de
externe factoren der dialectontwikkeling besteed heb. Immers het overgrote deel
der nederlandse dialectstudies houdt alleen of vrijwel alleen de externe factoren in
het oog om de dynamiek der klank- en woordgrenzen te verklaren’. Men moet van
de geschiedenis van ons dialectonderzoek weinig op de hoogte zijn om zo iets te
kunnen neerschrijven. In verreweg het grootste deel onzer dialectwoordenboeken
en -grammatica's (en die vormen toch altijd nog het hoofdbestanddeel onzer
dialectologische literatuur) wordt het dialect immers beschouwd als iets dat zich
volgens autochthone wetten ‘spontaan’ heeft ontwikkeld. Hierop is nu wel een reactie
gekomen van sommigen, die o.m. ook aandacht besteedden aan de ‘dynamiek der
klank- en woordgrenzen’. Voor een duurzame scheiding van beide richtingen heb
ik echter reeds voor jaren gewaarschuwd en in 't bizonder ben ik steeds weer
opgekomen voor een samengaan van een historisch-grammaticaal en
dialectgeografisch georiënteerd onderzoek. Sommige dialectgeografen gaan echter
meer en meer hun eigen weg, scheppen zich een eigen terminologie en bekommeren
zich, tot hun schade, niet bijster veel meer om wat anders gerichte geleerden vóór
hen reeds aan blijvende resultaten hebben gepresteerd. In dit verband bezien kan
ik ook weinig geestdrift ge-
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1)

voelen voor een nieuwe wetenschap, de ‘expansiologie’ , die Heeroma meende te
kunnen creëren. Hij verliest m.i. uit het oog, dat taalexpansie, als diachronistisch
verschijnsel, in principe op hypothese berust, al moge de hypothese in bizondere
gevallen nog zo evident en aantrekkelijk zijn. Een historische wetenschap op te
bouwen op de grondslag van eigentijdse taalfeiten is echter een hachelijke
onderneming. En wanneer H. uitroept: ‘Niet de documenten moeten allereerst de
richting van ons wetenschappelijk onderzoek bepalen, maar de problemen’ (N.T.
XXXIII, blz. 75), dan is daarmee m.i. de zwakke positie dezer nieuwe wetenschap
gekarakteriseerd: Van soortgelijke aard zijn trouwens mijn bezwaren tegen veel
onderzoekingen van Van Ginneken (waaraan door W. een zeer ruime plaats is
toebedeeld). Geschiedschrijving zonder de ‘palen’ der documenten is niet meer be‘paald’ en wordt dus ‘zwevend’, d.w.z. is geen historie meer, maar dreigt op
bedenkelijke wijze het gebied van de historische roman te naderen. Hoe minder
historisch gedocumenteerd, des te minder zullen dergelijke onderzoekingen
overtuigen en hoe verder de tijden waarop ze betrekking hebben, van ons afliggen,
des te tuiteliger zal de reconstructie zijn.
Het is niet te loochenen, dat de splitsing in onze Vaderlandse taalwetenschap,
die ik in 1923 nog hoopte te bezweren, al sinds jaren een feit is geworden. We
kennen nu naast elkaar historisch-grammaticaal-, geografisch- en
stilistisch-syntactisch-georiënteerde linguisten. Geef den aankomenden Neerlandicus
slechts Schönfeld's Historiese Grammatika, Weynen's Nederlandse Dialecten en
Overdiep's Stilistische Grammatica in handen en gij zult hem reeds dadelijk een
beeld van de merkwaardige gespletenheid onzer wetenschap geven. Het lijkt mij
daarom bepaald een gebrek, wanneer in een handboek voor Neerlandici, het
methodologische probleem in het geheel niet wordt gesteld, laat staan dat er naar
een oplossing uit de ontstane moeilijk-

1)

W. wijdt daaraan een apart hoofdstuk onder de titel: ‘Expansiologitis’. Zullen we in de komende
jaren ook nog een diagnose kunnen beleven van praeslavitis, syntaxitis, enz.? Ik kan zulke
leuzen niet bewonderen; zij kunnen de discussie slechts vertroebelen en werken een
oppervlakkige argumentatie in de hand.
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heden wordt gestreefd. Na een aanloopje van twee blz. is (op blz. 9) bij W. de
taalgeografie reeds geboren en komen de isoglossen al aan de orde. Eenzijdigheid
van de opzet blijkt o.a. uit het geringe aantal schrijvers, dat door W. is geraadpleegd;
voortdurend keren de namen van dezelfde onderzoekers terug. Een nadeel acht ik
het ook, dat weliswaar de titels der verwerkte boeken worden vermeld, veelal echter
niet de blz. of het hoofdstuk, waar het gebruikte materiaal is te vinden. Zo is het niet
altijd bij eerste oogopslag te zien, of schr. zelf aan het woord is dan wel een door
hem geciteerde zegsman. Men vergelijke b.v. blz. 70, waar alles wat samenhangt
met ‘Hollandse expansie’ min of meer wordt ‘geknepen’, terwijl de ‘Brabantse
expansie’ op blz. 85 op heel wat triomfantelijker toon is geschilderd (vgl. reeds de
fiere titel: ‘Edele Brabant, were di!’). Vreemd doet het dan aan, dat alle kritiek
verstomt op verhandelingen die tot dusver weinig of geen discussie hebben uitgelokt.
Gaat schr. uit van de veronderstelling dat zwijgen toestemmen betekent? Op grond
van de gepubliceerde sp > ps-kaart wordt op blz. 116 b.v. opgemerkt: ‘Men mag
het er dus veilig voor houden, dat men hier met de Saksische doorbraak door Brabant
naar Boulogne te doen heeft, waarvandaan de oudste Saksische invasie in Engeland
begonnen is’. Op blz. 71 heette het daarentegen nog, dat ‘één kaart weinig zegt’.
Toen gold het reconstructies van een tijdperk van vóór vier honderd jaar. Thans
echter worden we geleid naar ‘het schemerduister van vroege en vóórgeschiedenis’.
Tot slot geef ik hier nog enige losse opmerkingen.
Blz. 10: ‘Dat de isoglossen voor de afzonderlijke woorden van eenzelfde klankwet
nooit [!] geheel samenvielen’ is een gratuite bewering. Het is m.i. volstrekt onmogelijk
dit ‘afdoend te bewijzen’.
Blz. 23: Bewaring van a in ald(t) is niet tot Limburg beperkt, maar komt ook in de
Achterhoek voor. Een Friezenveense vorm bwawe ‘boven’ is onbestaanbaar, lees
bwaven (zie o.a. Winkler, Dialecticon I, blz. 370).
Blz. 26: Een glottal catch heb ik ook te Vaassen (Veluwe) gehoord.
Blz. 28: De umlautsgevallen, die W. hier tot de ‘zuidoostelijke
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dialecten’ beperkt, vindt men ook in het grootste deel van Gelderland en Overijsel.
Blz. 36: Het is mij een raadsel, hoe W. het feit dat hij huig-r spreekt, terwijl zijn
b e i d e ouders er een tong-r op na houden, met overtuiging aan biologische
invloeden kan toeschrijven.
Een scheve voorstelling van zaken geeft W. op blz. 69 al. 2. Een ‘vrij laat
(zestiende-eeuws) voorkomen der oe’ behoeft voor Friesland niet te worden bewezen,
aangezien de oe in veel gevallen tot op de huidige dag algemeen bewaard is
gebleven. Wanneer zelfs gevallen als Stadsfr. foek (fuik), foest (vuist), kroemel
(kruimel), poest (puist) enz. (zie Fokkema § 70) ‘niet iederen taalkundige’ als bewijs
kunnen voldoen, zou men er toch wel prijs op stellen W.'s eigen mening hieromtrent
te vernemen.
Op blz. 70 constateert W., dat door W. de Vries is aangetoond, ‘dat de woorden
die in het fries en het stadsfries uu i.p.v. oe kennen, dit alleen voor bepaalde
medeklinkers (dentalen) doen’ en laat er op volgen: ‘Dáárvoor is autochthone
1)
ontwikkeling de enige verklaring’ . Mag ik er W. op wijzen, dat o.a. ook in de woorden
met uuf en uwe wetmatigheid valt te constateren en dat desondanks de westelijke
ontlening hier door W. de Vries (dien men toch wel in de allerlaatste plaats van
‘expansiologitis’ zal verdenken) is erkend? (Zie Leuv. Bijdr. XXII, blz. 37).
Met anderen, die over de û-ü-kwestie hebben geschreven heeft W. gemeen, dat
hij niet kennis heeft genomen van mijn opstel over ‘Die Aussprache des germ. û im
Altwestfriesischen’ (Teuthonista VIII, blz. 129-170). Wel neemt hij veel uit De Vries
over, o.a. dat moes geen verkleinwoord kent, wat enerzijds onjuist is (omdat
muussien wel degelijk voorkomt) en anderzijds geen hout snijdt, omdat men in het
omvangrijke Fries-Gronings-Drents-Overijselse gebied ten noorden van de parallel
van Zwartsluis in het geheel geen umlaut in de diminutiva kent.
Met het Fries heeft W. het zich over 't algemeen te gemakkelijk

1)

De bescheiden lezer zal hier onwillekeurig denken aan W.'s kritiekloos aanvaarden der sp >
ps-kaart, waarop hij een reflex van ‘Saksische doorbraak’ meent te zien.
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gemaakt, blijkbaar ‘omdat men daar met een andere taal te doen heeft’ (blz. 174,
vgl. ook 178). Dat is een weinig afdoend argument.
Een eigenaardige denkfout zit er in de zin op blz. 76: ‘Maar men kan het stadsfries
niet beschouwen als een permanente poging om dit “hollands” na te spreken, want
in dat geval zou het onbegrijpelijk zijn, dat men na al die eeuwen er nog niet beter
in geslaagd is en er nog geen vrijwel volledige aanpassing gekomen is.’ Waren de
pogingen ‘permanent’ geweest, dan zou zich natuurlijk nooit een apart stadsfries
hebben geconsolideerd.
Soms is schr. weinig keurig op zijn taal. Wij lezen van ‘natuurnoodwendig’ (blz.
5), ‘locaalhistorie’ (7), ‘de eerste aanzet’ (14, vgl. ook 91 ‘aanzetten’ = Ansätze),
‘aanname’ (87), ‘enkele eeuwen terug’ (141), ‘regionaalhistorie’ (163). Vreemd is
het mv. ‘sommige speelgoederen’ (42) voor ‘sommige soorten van speelgoed’.
De poging aan het slot om op grond van klank- en woordgrenzen een
wetenschappelijke indeling der dialecten te maken moet als pionierswerk worden
beschouwd. Ik ben het met den schrijver eens, dat dit de enige manier is om voor
de indeling der dialecten een wetenschappelijke basis te vinden. Het is mij echter
niet gemakkelijk gevallen, mij op deze kaart bevredigend te oriënteren. Ik hoop, dat
schr. in een tweede druk een procédé vindt, dat technisch beter voldoet.
Wanneer ik boven enige bezwaren heb geuit, dan was dat voornamelijk om te
doen uitkomen, dat men hier niet met een ‘handboek’ te doen heeft, waarin de
huidige stand van het dialectonderzoek volledig en objectief is weergegeven. Dit
vooropstellend wil ik echter nadrukkelijk verklaren, dat ik het gehele boek toch als
een zeer waardevolle aanwinst voor onze dialectologische literatuur beschouw. Dat
vooral het zuiden van ons land goed tot zijn recht komt, zal men van dezen
uitstekenden kenner der Noordbrabantse dialecten al wel verwachten. Maar ook
voor de andere gewesten heeft W. interessant dialectgeografisch materiaal verwerkt
en van zijn bronnen over 't algemeen een intelligent gebruik gemaakt. Dat de
taalgeografische structuur o.a. ook afhankelijk is van de m o d e r n e cultuur
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en dat in 't bizonder de staatsgrenzen wel degelijk van invloed zijn geweest op de
vorming van de volkstaal wordt aardig geïllustreerd door de kaartjes van krant/gezet
en buskruit/poeder. Ook verder worden de belangrijkste problemen der moderne
taalgeografie door aardige, met overleg gekozen kaartjes verduidelijkt. Dit boek zal
zijn lezerskring wel vinden en ik meen het wel een tweede druk te kunnen
voorspellen.
Mei 1941.
G. KLOEKE
o

J.H. Brouwer: Jan Jansz. Starter, N IV van de reeks Teksten en Studiën
enz. onder redactie van Dr. G.S. Overdiep, uitgegeven bij Van Gorcum
en Comp. N.V. Assen, 1940.
Ruim honderd jaar geleden ontdekten twee mannen, onafhankelijk van elkaar - de
een ‘Archivarius’ van Leeuwarden, de ander student te Leiden - den dichter Starter
en zijn Friesche Lusthof. Ruim een kwart eeuw later publiceerden zij de vrucht van
hun onderzoek: in 1862 verscheen de door W. Eekhoff bijeengebrachte Bloemlezing
uit de Friesche Lusthof met een Overzicht van de Lotgevallen en Geschriften van
den dichter, en in 1864 gaf J. van Vloten J.J. Starters Friesche Lusthof uit, voorzien
van een inleiding en aantekeningen.
Inmiddels was, onafhankelijk van hen, of opgewekt door Eekhoff's Verhandeling
over Starters leven en Gedichten in betrekking tot de Letterkunde in Friesland in
het eerste gedeelte der 17e eeuw, die hij o.a. aan Jacob van Lennep en aan de Mij.
der Ned. Letterkunde ter lezing had gegeven, de belangstelling voor den door de
officiële literatuurwetenschap miskenden dichter herleefd en zijn poëzie hoog
geprezen, zelfs in die mate, dat sommigen in hem den grootsten Nederlandsen
liederdichter zagen. - Het wetenschappelijk onderzoek, door Eekhoff en Joh. van
Vloten aangevangen, werd voortgezet, o.a. door M.M. Kleerkooper, die in 1911 met
een waardevolle bibliographie voor den dag kwam, voorafgegaan door een
levensbericht. Hij en prof. Swaen wezen in de loop der 20e eeuw verschillende
Engelse liederen aan, door Starter gevolgd of vertaald.
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In de laatste halve eeuw is deze dichter min of meer populair geworden door enkele
liederen, opgenomen in het Nederlands Volksliederenboek en door Ten Brink's
novelle Jan Starter en zijn wijf.
De tijd scheen rijp voor een samenvattende studie. Die is dan ook verschenen.
Dat het ditmaal weer een Fries is, en wel een vooraanstaand man in de Friese
beweging, die dit werk heeft volbracht, is niet te verwonderen. Voor Friezen van het
slag van Brouwer is 't een erezaak, de omvang te bepalen van de invloed, die een
vreemdeling, een Hollandse Engelsman, heeft uitgeoefend op het letterkundige
leven van hun gewest in de tijd, toen het Fries als literaire en kanselarijtaal werd
verdrongen door het Hollands. Tot lof van den bewerker zij terstond opgemerkt, dat
zijn wetenschappelijke zin hem nooit heeft begeven. Slechts een enkele maal ontviel
hem, den Fries, een afkeurend(?) uitroepteeken, n.l. waar een Friese
liederverzamelaar uit ± 1600 van 't Hollands spreekt als ‘ons Moederstael(!)’. Die
verzamelaar evenwel - Boudewijn Wellens - deed, wat de 17e eeuwse intellectuelen
van verschillende landen deden: ijveren voor eenheid van taal op onderwijs- en
literair gebied.
Zelfs daar, waar zijn Friese hart neiging toont, naar zich toe te rekenen - bij 't
beschrijven van de Friese invloed op Starters taal - zegeviert de wetenschappelijke
zin met de erkenning, dat moeilijk is uit te maken van tal van woorden of
1)
uitdrukkingen, of ze van Friese herkomst zijn .
De grote verdienste van den schrijver is hierin gelegen, dat hij al het tot heden
bijeengebrachte materiaal nog eens grondig heeft onderzocht. Veel van wat als
‘historie’ was aanvaard, heeft hij naar het gebied der legende verwezen.
Hoegenaamd niets weet men, volgens Brouwer, van des dichters huwelijksleven.
Jan ten Brink's novelle is meer een vrucht van vrijmoedige phantasie dan van
nauwgezet onderzoek. Potgieters Friezen, ‘die Starters liedboek van buiten kenden’,
zijn eveneens verbeeldingsfiguren. Van de vriendschappelijke verhouding tussen
Bredero en Starter, die diens Angeniet voltooide, is

1)

Uitdrukkingen als: niet een beet, op een nieuw komen ook in 't Mnl. voor; koegel gebruikten
Vondel e.a. Hollandse schrijvers; sayden (= zeiden) was ook Amsterdams ± 1600; we gane,
wanten zegt men nog in Zuid-Holland.
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niets bekend. Overtuigend toont de schrijver aan, dat niet Amsterdam Starter
gevormd heeft tot dichter van het gezelschapslied, maar Leeuwarden. Hier vond hij
verwante geesten in de kring van Jacob Vredeman de Vries, den leider van het
collegium musicorum, dat reeds sedert 1608 bestond. Brouwers conclusie, dat
Starters culturele werkzaamheid te Leeuwarden niet van revolutionnaire aard is
geweest, zal dan ook wel juist zijn. Dat Starters Rederijkerskamer Och, mocht het
rijzen! niet de eerste en enige van dien aard is geweest, wist men reeds uit Eekhoff's
Bloemlezing: in 1576 bestond te Leeuwarden reeds een ‘kamer van Rhetorijke’, die
in 't openbaar vertoningen en zinnebeeldige voorstellingen gaf. Brouwers
onderstelling, dat Starters toneelwerk een uitbreiding is geweest van het
muziekcollege te Leeuwarden, klinkt heel aannemelijk. De conclusie van Wille, dat
- gezien de Synodale verslagen - de liefhebberij voor het toneel in Friesland in 't
begin der 17e eeuw onbetekenend was, wijst Brouwer af op grond van wat de acta
der provinciale en particuliere synodes van 1576-1620 hem leerden.
Op de vraag, waarom de Friesche Lusthof in 1621 niet te Leeuwarden, maar te
Amsterdam verscheen, antwoordt Brouwer, dat Starters credietwaardigheid in 't
Noorden zeer gedaald was. Dit antwoord berust op zeer overtuigende gegevens.
Zijn opmerking, dat men Starters lyriek moet beoordelen in verband met de
melodieën, zal ieder als juist erkennen. Wat Kleerkooper en Swaen aan 't licht
hebben gebracht omtrent de herkomst van enkele liederen, is bij Brouwers
‘narekening’ in hoofdzaak juist gebleken. Dat de dichter voor zijn liederwijzen veel
te danken heeft gehad aan Vredeman de Vries' collegium, ‘dat goed op de hoogte
was van de bestaande muziekliteratuur’, nemen wij op gezag van den schrijver
graag aan.
Brouwer onderstelt, dat Starters verliefdheid op klankspel te verklaren is uit invloed
der Rederijkerskunst. Is deze opmerking niet enigszins in tegenspraak met zijn
opmerking dat Starter zich tot liederdichter heeft ontwikkeld in de kring van het
muziekcollege te Leeuwarden? Dat een onderzoek naar het verband tussen de
Rederijkerskunst en de muziek gewenst is, kan men met hem eens zijn,
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maar of dat nieuw licht zou brengen in Starters kunst, betwijfel ik.
Brouwers oordeel over Starters dichtwerk is heel wat lager gestemd dan dat van
Van Lennep en zijn tijdgenoten. De hedendaagse kenners zullen het met Brouwer
wel eens zijn. Men moge zijn taalen rijmvaardigheid bewonderen, de cliché-achtige
opzet zijner bruiloftsdichten, de herhaaldelijk terugkerende uitdrukkingen maken
het werk eentonig. Ten dele zal dit wel toe te schrijven zijn aan het feit, dat veel
gedichten op bestelling zijn geschreven, maar het verraadt toch ook een zekere
armoede aan vindingen. Het bezonken oordeel van Brouwer maakt een weldadige
indruk.
Het bovenstaande moge voldoende zijn om de betekenis van zijn boek voor de
literatuurwetenschap te doen vermoeden.
A. ZIJDERVELD

Aspekte van Afrikaanse literatuur. Studies van belangrike werke deur
Dr. F.E.J. Malherbe, Professor in Nederlands en Afrikaans aan die
Universiteit van Stellenbosch. Nasionale Pers, Beperk, Kaapstad,
Bloemfontein en Port Elizabeth. 1940.
Als wij het korte, maar weinig precies geformuleerde ‘voorwoord’ goed begrijpen,
dan wil de schrijver de indruk wekken, dat hij met dit boek een handleiding geeft tot
wat hij de ‘stilistiese’ wijze van literatuurbeschouwing noemt. Nader omschreven
wordt deze term niet, maar uit het werk blijkt, dat hij toegepast wordt op die methode,
waarbij de aandacht allereerst uitgaat naar de manier, waarop een auteur zijn stof
vorm laat aannemen. De stijl dus, waarin een werk ontstaat, beslist over de literaire
betekenis ervan. Dit is eigenlijk iets vanzelfsprekends, maar voortdurende bezinning
op de grondstellingen is altijd heilzaam voor hem die de literaire wetenschap
beoefenen wil. En voor Zuid-Afrika komt er nog iets bij. Men kent daar reeds de
geschiedkundige beschouwing van de literatuur, waarbij de chronologie leidraad is;
men heeft er de literatuur geanalyseerd in de voornaamste van haar onderdelen en
b.v. de poëzie en het proza afzonderlijk bekeken; ook aan
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verschillende genres is aandacht geschonken; men is al uitgegaan van de
zogenaamde thematologie, waarbij vooral gelet wordt op de inhoud; als uitgangspunt
is ook reeds meermalen een schrijversfiguur gekozen. Maar een werk, waarin
uitsluitend het schone als maatstaf dient, laat langer op zich wachten, wanneer het
een zo jonge letterkunde als de Afrikaanse betreft: het ontbreekt daarin nog te veel
aan grote kunstwerken. Maar ook wat mooi en gaaf is, loont een diepere
beschouwing en er is alle reden om stil te staan bij zuiver werk in de Afrikaanse
letterkunde. Uit prof. Malherbe's ‘voorwoord’ krijgen wij de indruk dat hij dit laatste
wil. Ook de titel wijst daarop. Immers bij een beschouwing van het beste, moet alles
wat niet in een of ander opzicht dient om aan het uitgelezene reliëf te verlenen,
weggelaten worden, en zo kan men dan slechts ‘aspekte’ in ogenschouw nemen
en de ‘belangrike’ werken behandelen. Met deze beschouwing van goede Afrikaanse
literatuur wil de schrijver den lezer ook ‘op eenvoudige wyse’ voeren tot een begrip
van de grondbeginselen der literatuurwetenschap en het wezen van het literaire
kunstwerk in het algemeen. Verder blijkt, dat het boek bedoeld is voor leerlingen en
studerenden, maar dat het toch ook in een algemeen gevoelde behoefte wil voorzien.
Inderdaad zou de Afrikaanse gemeenschap zeer gebaat zijn met een serieuze
behandeling van wat stijl is en een degelijke inleiding tot de studie van de
verschillende stijlsoorten, hun oorsprong en de waarde, die zij in de literatuur hebben.
De Afrikaanse letterkunde wordt gevoed door de Westeuropese beschaving: wil de
Afrikaner de verschijnselen in het literaire leven van zijn eigen volk doorgronden,
dan is enige kennis van culturele stromingen in Nederland, Engeland, Frankrijk en
Duitsland voor hem onmisbaar. Maar het is niet zo heel gemakkelijk den jongen
Afrikaansen leerling, student of belangstellende de maatschappelijke geschiedenis
van West-Europa als een levend gebeuren te doen begrijpen. Het feit, dat hij onder
sociale omstandigheden van geheel andere aard leeft, maakt het den Afrikaansen
beginneling in de literatuurstudie veel lastiger om verschillende, vooral moderne
stijlbegrippen (zoals al de -ismes - naturalisme, impressionisme,
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expressionisme, sensitivisme, vitalisme, enz. - of zo iets als de nieuwe zakelijkheid)
werkelijk te verstaan, dan het voor den Europesen student is, die de gelegenheid
tot persoonlijke ervaring zoveel dichter bij zich heeft. Voor den Afrikaner is een
cultuurbegrip vaak slechts van academische waarde en met betrekking tot de kunst
blijft het dan nog voor hem meestal beperkt tot de literatuur. Want in Zuid-Afrika zelf
verkeren de andere kunsten nog te zeer in een ontwikkelingsstadium, dan dat zij al
ten volle de schone belichaming kunnen zijn van een of andere levenshouding en
de Westeuropese architectuur, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst - heel dat
verdere leven waarin zich een bepaalde levensstijl manifesteert - is niet zo
gemakkelijk binnen het directe ervaringsveld van het Afrikaanse volk te brengen.
Hij, die de taak op zich neemt om, uitgaande van het beste der Afrikaanse
literatuur, den Afrikaansen leergierige terug te voeren naar algemeen letterkundige
begrippen, zal zorg moeten dragen, dat hij bovenal heel klare en duidelijke
uiteenzettingen geeft in eenvoudige, heldere taal. Desnoods moet hij niet schromen
om in het begin simplistische definities van sommige gecompliceerde begrippen te
geven. Hij, die zich de ‘opvoedkundige taak van literatuuronderwijs’ bij een dergelijk
werk steeds voor ogen houdt, zal zich voortdurend rekenschap geven van de
nauwkeurigheid, die hij betrachten moet, wil hij zijn doel bereiken. Hij zal zich ervoor
hoeden zijn lezers in een doolhof van onverklaarde literaire phrases te leiden of ze
hopeloos te verwarren met het gedreun van hoogdravende woorden. Hij zal zich
hoeden voor de onverantwoordelijkheid zelf een weinig verzorgde stijl te bezigen.
Een logische ontwikkeling van het betoog zal een zekere continuïteit van de
gedachtengang moeten waarborgen en overzichtelijke rangschikking van de
behandelde onderwerpen is onontbeerlijk voor den student, die de inhoud van zulk
een werk tot zijn geestelijk bezit wil maken.
Zulk een werk nu, bezitten wij nog niet. Want dit boek van prof. Malherbe
beantwoordt niet aan de gestelde eisen. Het is niets meer dan de bundeling van
enige tientallen boekbeoorde-
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lingen, die de schrijver in de loop van ongeveer vijftien jaar geschreven heeft.
Verreweg de meeste van deze besprekingen verschenen oorspronkelijk als recensies
van nieuwe boeken en werden gepubliceerd in periodieken van verschillende aard:
enkele in kranten, sommige in het algemene weekblad ‘Die Huisgenoot’, andere in
het, nu verdwenen, voortreffelijke kunsttijdschrift ‘Die Nuwe Brandwag’ en de meeste
in het kwartaalblad ‘Ons Eie Boek’, een Afrikaanse boekengids onder redactie van
prof. Malherbe zelf.
In dit laatstgenoemde tijdschrift nu, worden ten behoeve van leerlingen van de
middelbare school geregeld die literaire werken besproken, die officieel
voorgeschreven worden voor de openbare examens. Een dergelijke bespreking
neemt vaak de vorm aan van een analyse van het werk, waarbij de bespreker dan
zijn aantekeningen maakt en waaraan enige oefeningen voor den leerling toegevoegd
worden. Ook zulk werk heeft prof. Malherbe in zijn boek opgenomen.
Tegen de bundeling van recensies, literaire aantekeningen of ander critisch werk
is natuurlijk geen enkel bezwaar in te brengen, wanneer het werk maar van een
gehalte is dat een permanente vorm rechtvaardigt. Maar ook dan moet het toch een
bundeling blijven en niet pretenderen iets anders te zijn.
Men vergisse zich niet: er is hier geen sprake van een grondige omwerking van
vroeger verschenen publicaties; de schrijver heeft niet zijn oud materiaal gebruikt
om iets nieuws op te bouwen. Neen. Hij is als volgt te werk gegaan: bij de recensies
zijn de uiterlijke kenmerken van de gewone boekbespreking verwijderd, dus de
aankondiging in het opschrift van titel, auteursnaam, uitgever, datum enz., inleidende
zinnen van het soort ‘In 'n netjiese band verskyn hier 'n nuwe werk, van 'n nuwe
rigting, van die hand van Abr. Jonker. Die Unie- Volkspers kan dus dubbel
gelukgewens word met sy tweede uitgawe’ en slotzinnen als ‘Maar sou u nie daarom
hierdie bundeltjie wil aankoop en dit hoog waardeer nie?’ Verder zijn er hier en daar
een paar zinnen, enkele alinea's en enige citaten òf toegevoegd òf verwijderd en
over het algemeen heeft de schrijver zijn adjectieven gematigd. Zo staan er nu
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b.v. woorden als ‘verdienstelik’ i.p.v. ‘sterk’, ‘sterk’ i.p.v. ‘meesterlik’, ‘knap’ i.p.v.
‘geniale’, ‘raak’ i.p.v. ‘skitterende’, ‘goed’ i.p.v. ‘ontroerend’, enz. In de aantekeningen
voor den leerling van de middelbare school is getracht de gemeenzame
aanspreekvormen zoveel mogelijk te vervangen door de beleefdheidsvorm, terwijl
ook de aanvullende oefeningen zijn weggelaten.
Maar niet overal is het gelukt de herinnering aan de oorspronkelijke verschijning
uit te wissen. Zo kan de lezer zich plotseling in de volgende trant horen toespreken:
‘Is jou gees plat en ordinêr dan sal ook jou bewerking plat wees en ordinêr. En dit
bly plat en ordinêr al soek jy 'n uitkoms deur jou verhaal op te smuk met 'n
godsdienstige prekie of 'n lessie of - nog erger - al probeer jy om die werklikheid te
vervals deur 'n skewe en onware beeld daarvan te gee...... Verstaan julle nou......’
En dit zonder de minste aanduiding, dat de schrijver zich hier in het biezonder tot
schoolkinderen richt. Op een andere plaats, waar hij in het oorspronkelijk stuk ook
tot kinderen sprak, heeft hij een poos lang ‘julle’ vervangen door ‘die jong leerling’
en ‘hy’, maar als hij dit niet volhoudt en ineens weer terugvalt in ‘jy’ en ‘jou’, voelt
de lezer zich vereenzelvigd met den scholier. Op een derde plaats wordt de lezer
even schoolmeesterachtig verwezen naar de ‘klasaantekeninge’, terwijl op een
vierde toch nog een stijloefening is blijven staan.
Met deze opmerkingen protesteren wij geenszins tegen een te elementaire
uiteenzetting - wij hebben gezegd dat eenvoudigheid juist geboden is - maar tegen
de familiare toon, die telkens veroorzaakt wordt door de wijze van samenstelling
van dit werk.
Nog vele andere nadelen zijn het gevolg van dit ongelukkige procédé. Aangezien
de verschillende besprekingen los van elkaar geschreven zijn gedurende een periode
van vele jaren, was het onmogelijk een organische eenheid van bouw te bereiken.
Nu zijn in sommige gevallen de besprekingen van de boeken van één schrijver bij
elkaar gevoegd en tot een hoofdstuk gemaakt, dan weer vinden wij de aparte
beschouwingen van het werk van verschillende dichters bijeengebracht. Een enkel
hoofdstuk bestaat
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uit besprekingen van toneelstukken en ook zijn recensies van losstaande romans
bij elkaar gegroepeerd volgens de stijl die deze boeken moeten vertegenwoordigen.
Er is dus geen duidelijke orde te bespeuren in de rangschikking van de inhoud.
De indruk van willekeurigheid wordt nog versterkt, doordat de schrijver zich
beperkte tot zijn besprekingen zoals zij ontstonden, terwijl natuurlijk niet alle
belangrijke werken door hem gerecenseerd zijn en zijn recensiewerkzaamheden
niet verder teruggaan dan tot omstreeks 1925. Dit heeft grote gapingen ten gevolge.
Een boek, waarin men voorgeeft ‘belangrike werke’ en de ‘vernaamste aspekte’ van
de Afrikaanse literatuur te behandelen, moet toch zeker een studie van het werk
van de gebroeders Hobson bevatten. Daarin moet toch zeker op het proza van
Jochem van Bruggen de aandacht gevestigd worden door de beschouwing van
meer dan één, en dit niet eens de beste, van zijn vele romans. Daarin moeten
belangrijke schrijversfiguren als die van Marais, Leipoldt, F. van den Heever,
Langenhoven en de anderen uit het eerste kwart van de eeuw, zekerlijk meer
aandacht ontvangen dan gebeurt, wanneer men ze met enkele woorden op zij
schuift.
Verder is lang niet alles, wat Malherbe behandelt, werkelijk belangrijk. Dit
praedicaat past bv. niet bij de romans van Sophie Roux, Helmüth Luttig en Karin,
bij enkele toneelstukken die in het boek genoemd worden en bij een paar romans
van D.F. Malherbe en C.M. van den Heever.
Omdat sommige gedeelten van het werk oorspronkelijk voor literair ontwikkelden,
andere gedeelten voor een algemeen publiek geschreven zijn, terwijl de rest specifiek
voor schoolkinderen bedoeld is, was halfslachtigheid in de compositie niet te
vermijden. Zo wordt op pagina 2 van het boek aangenomen, dat hij, die het werk
ter hand neemt, enigszins belezen is: er wordt immers bij hem een zekere kennis
van Multatuli's oeuvre verondersteld, aangezien de schrijver sommige kenmerken
van Langenhoven's stijl door vergelijking met het werk van den Nederlander gaat
toelichten. Op pagina's 61 en 62 echter gaat prof. Malherbe weer uit van de
veronderstelling, dat de lezer het begrip ‘romantiek’ nog niet
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doorgrond heeft en wordt deze term uitvoerig verklaard. Elders haalt hij, ook ter
qualificeering van Afrikaans werk, een gedicht, onvertaald, van Verlaine aan. Dit
kan de enkele Afrikaanse geleerden, die Frans kennen, wel heel veel zeggen, maar
zij, voor wie het boek bedoeld is, zullen er niets aan hebben. Frans wordt in Z.-A.
namelijk niet geleerd. Nauwelijks één op de duizend schoolkinderen of studenten
kent die taal.
Wij zouden nog op menige andere tekortkoming kunnen wijzen, bv. het ontbreken
van elke verwijzing naar materiaal voor verdere inlichting, behalve dan die naar
werk uitsluitend van den schrijver zelf, wat onwillekeurig de indruk wekt, dat alleen
hij iets van belang op het gebied van literatuurstudie in Z.-A. gepresteerd heeft. De
mededeling, dat plaatsruimte ontbreekt voor een of andere verdere verduidelijking,
verbaast den lezer een paar maal in dit lijvige boek, waarin zulke verdere verklaringen
juist op hun plaats zouden zijn. Bij onderzoek blijkt echter, dat die plaatsruimte
oorspronkelijk ontbrak in het tijdschrift, waarin het stuk moest verschijnen en dat zij
nu maar gemakshalve blijft ontbreken.
Maar bijna al deze fouten zijn het gevolg van de verkeerde opzet van het werk
van prof. Malherbe. Als het gewoon verschenen was als een bundel critisch werk
van allerlei aard, dan was meer dan de helft van onze bezwaren weggevallen.
Waarom de schrijver er niet rond voor uitgekomen is, dat hij zijn vroeger verschenen
werk, in tijdschriften verspreid, graag bijeen wilde hebben, is dan ook nauwelijks zo
te verklaren, dat het hem tot eer strekt. En toch, al zouden er ook studerenden en
belangstellenden zijn, die niet genoeg op de hoogte zijn om te merken, dat het boek
geen oorspronkelijk werk is, de samensteller kan toch niet de hoop gehad hebben,
dat het werkelijk overal ontvangen zou worden als iets nieuws. Daarvoor heeft hij
sommige van zijn stukken al in te veel verschillende tijdschriften laten afdrukken.
Zijn bespreking van een bundel korte verhalen, ‘Bande’ door Abr. Jonker, heeft hij
bv. in 1933 aan beide ‘Die Huisgenoot’ (Juni) en ‘De Nuwe Brandwag’ (Augustus)
gezonden. In laatstgenoemd blad verscheen zij in een kortere en iets gewijzigde
vorm. In 1935 is de Huisgenoot-
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versie geheel overgenomen in ‘Ons Eie Boek’, omdat ‘Bande’ voor het volgend jaar
voorgeschreven was voor het middelbaar eindexamen. En nu wordt het dan nogeens
opgedist als deel van een hoofdstuk van ‘Aspekte van Afrikaanse Literatuur’, terwijl
het toch werkelijk geen voorbeeld van biezonder critisch meesterschap is. Want
hier kan gezegd worden, dat, wanneer het boek beoordeeld werd als dat wat het in
wezen is, namelijk een bundel recensies, het grootste bezwaar ertegen zou zijn,
dat de schrijver veel te weinig aandacht schenkt aan een juiste formulering van zijn
gedachten. Zijn onnauwkeurige uitdrukkingswijze heeft soms een weelderige
woekering van woorden ten gevolge, waarin het begrip van den lezer verstikt. Wij
vernemen bv. van een schrijver: ‘Met rustige analise bou (hy) sy realistiese beeld
van patetiese bestaan’, van een ander: ‘Hy moes hom veral aangetrokke gevoel
het tot die kosmiese gevoel van ewigheid en verlatenheid, met simbole see en wind,
en die terugdroom na die onbevlekte kindstaat voor en ná die lewe, deur vuur gered
(“Wedergeboorte”), van A. Roland Holst’, terwijl naar aanleiding van een toneelstuk
gezegd wordt: ‘Wie gewend is dat die Afrikaanse drama 'n verhaaltjie met aangeklede
gesprekke is, kan hier van punt tot punt nagaan met watter suggestiewe trekkies
Fagan die geheel opbou in sy lewendige dialoog’. Dikwijls moeten wij zuchten bij
ingewikkelde zinnen als: ‘Albei bundels bevat 'n sekere grondgedagte, of liewers is
gebore uit 'n sekere lewenstemming, en is dus psigologies vir ons meer as blote
versamelings kortverhale, soos dit ook artistiek meer bevredig om in 'n bepaalde
verhaal gekonsentreerde lewensgevoel te vind (wat die eenheid verkry) lewensgevoel wat van verhaal tot verhaal ander belewinge en gestaltes openbaar
maar wat tog die geheel saamsnoer om die grondstemming, en daarmee 'n bepaalde
lewensmoment van die outeur registreer, 'n bepaalde stadium in sy geestelike
ontwikkeling’. De ontwarring van dooreenlopende voornaamwoordelijke aanduidingen
is niet altijd even gemakkelijk, terwijl een niet karig gebruik van ‘ens. ens.’ ons meer
dan eenmaal het gevoel geeft, dat wij op een kritiek ogenblik in de steek gelaten
worden.
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Maar in hun soort zijn deze recensies overigens niet zonder betekenis. Zij geven
inlichting van allerlei aard en geraadpleegd als varia over Afrikaanse literatuur,
kunnen zij - ook aan den Nederlandsen belangstellende - zeker goede diensten
bewijzen.
Indien deze bespreking slechts ten doel had aan te tonen, dat de Afrikaanse
literatuurwetenschap met dit boek niet veel rijker geworden is, dan had zij op deze
plaats gevoegelijk achterwege kunnen blijven. Maar een nadere beschouwing van
de aard van dit werk werd door een andere overweging gewettigd. Zij geeft namelijk
inzicht in een heel belangrijk verschijnsel in het literaire leven van het huidige
Zuid-Afrika.
Onder de jongere generatie is immers een steeds groeiend protest waar te nemen.
Dit kant zich tegen al wat gevoeld wordt als onecht en ijdel en daarom onvruchtbaar
voor de letterkunde en waardeloos voor het Afrikaanse leven. In een tijd van chaos,
waarin ook Zuid-Afrika voor belangrijke wendingen in zijn geschiedenis staat, zijn
zij, die onlangs tot mondigheid gekomen zijn, inniger dan in een ander tijdsgewricht
wellicht het geval zou zijn, doordrongen van het besef, dat, voor alles, diepe
bezinning geboden is. Daarom verzetten zij zich tegen de klakkeloze aanvaarding
van wat hun voorgezet wordt en bestrijden zij de dictatoriale autoriteit van een deel
der oudere generatie, dat bij het vele goede, dat het voor Zuid-Afrika deed, zich
toch niet wist te vrijwaren van zelfingenomenheid en de gevolgen ervan. Te lang
hebben deze mensen vrij spel gehad. De leerling of student gelooft nog zo
gemakkelijk, dat er in die vele, klinkende phrasen, met zulk gezag uitgesproken
door hen, die dikwijls in dat alwijze Europa gestudeerd hebben, toch een zin
verborgen is, die hij alleen daarom niet ontdekken kan, omdat hij er zelf nog te
ongeleerd voor is - en dan schroomt hij te erkennen, dat hij er niets van begrijpt en
er niet door geholpen wordt. En tegenspraak van een andere kant kwam er ook
niet, want het ontzag voor den ‘geleerde’ is groot. Maar de critiek blééf niet weg.
Langzamerhand zijn de jongeren de tekortkomingen van hun voorgangers openbaar
gaan maken,
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nadat zij in botsing gekomen waren met de rustige zelftevredenheid van velen der
gearriveerde cultuurleiders.
De wil tot een zuivere levenshouding, de hunkering naar iets heel nieuws en
schoons en de drang om het door eigen daadkracht te verwezenlijken gaan een
groep van deze jonge literatoren en kunstenaars algeheel vervullen. Zij willen
eenvoud en waarheid en hun streven ernaar stuwt op in het proza zowel als in de
poëzie die zij schrijven.
‘............ maar ek wat gaan
waar kouer, hoër paaie lê
wil weinig troos en geen gebed,
en min, maar suiwer woorde hê’

heeft N.P. van Wyk Louw gezegd. Hij is het ook, die in een reeks opstellen,
gebundeld onder de sprekende titels ‘Berigte te Velde’ en ‘Lojale Verset’, uitdrukking
gegeven heeft aan wat er gist in de harten en hoofden van hen die weten dat zij
zichzelf moeten vinden, willen zij behouden blijven.
‘Opstand is net so noodsaaklik in 'n volk as getrouheid. Dit is nie eens gevaarlik
dat 'n rebellie misluk nie; wat gevaarlik is, is dat 'n hele geslag sonder protes sal
verbygaan’ heeft Louw verklaard.
Diegene, die de aard van deze opstand wil verstaan en waarderen, en daarmee
de jongste ontwikkelingen in de Afrikaanse letterkunde wil begrijpen, doet goed het
boek ‘Aspekte van Afrikaanse Literatuur’, naast de opstellen van N.P. van Wyk Louw
te bestuderen. Want daarin zal hij de geest leren kennen waartegen de felle critiek
van de jongeren zich richt: een geest van welwillendheid, maar geteisterd door
onmacht, die tot gevolg heeft halfslachtigheid en willekeur, een geest die zich nog
tracht te handhaven door groots vertoon, maar daardoor in ijdelheid en onoprechtheid
vervalt.
Als symptoom is dit boek niet te veronachtzamen.
M.A. BAX-BOTHA

Branco van Dantzig, De korte o-klanken in het Nederlandsch. Groningen-Batavia, 1940. - XVI + 169 bldzz. Prijs ƒ 2.90.
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Het gaat de spraakpedagoge Van Dantzig aan haar hart, dat een
klankonderscheiding die zij goed hoort, voor velen geen waarde meer heeft. Zij
hoopt door haar werk dit noodlottig verloop nog wat te remmen: ‘een bijdrage......
te leveren tot het behoud van de klankschoonheid der Nederlandsche taal’.
Het boek begint met een zeer verdienstelijk en vermoedelijk volledig overzicht
3

van wat grammatici en phonetici, van de Twespraack af tot Schönfeld toe, over de
tegenstelling ó-ò hebben gezegd. Daarna volgt een breed opgezet onderzoek over
de houding van middeleeuwse en latere dichters tegenover de ó-ò in het rijm. Mevr.
v.D. constateert voor de middeleeuwen een verrassende mate van ‘zuiverheid’,
d.w.z. vermijding van ó-ò-rijmen. Alleen het woord mochte wijkt zo vaak af, dat de
auteur veronderstelt dat dit in vroegere tijd met ò is gesproken.
Bij deze zuiverheidscontrole geldt als maatstaf de uitspraak van de schrijfster
zelf. Nu is al meermalen opgemerkt, dat ook tussen degenen die de onderscheiding
ó-ò scherp maken, geen eenheid bestaat; er zijn heel wat woorden die de een met
ó, de ander met ò spreekt. Mevr. v.D. heeft trouwens zelf bij 175 personen
rondgevraagd naar hun uitspraak van 265 woorden met korte o: in hoofdstuk 8 is
het resultaat van deze rondvraag verwerkt zodanig dat men in exacte
percentberekening kan nagaan, inhoeverre bij die woorden eenstemmigheid bestaat.
De ‘tweestemmigheid’ ten aanzien van bepaalde woorden is oorzaak, dat de
gegevens die Mevr. v.D. verzamelt over zuiverheid van rijm, niet voor ieder lezer
dezelfde waarde hebben. Zo heeft de auteur uit de bundel Dichters van den ouden
tijd 107 gedichten uit de periode ± 1600 - ± 1750 onderzocht. Van de acht rijmen
nu, die zij als onzuiver signaleert, zijn er voor mijn gehoor niet minder dan drie zuiver.
Omgekeerd vond ik in D. v.d. o.t. een voor mij onzuiver rijm bij Bredero
schókken-stòkken, dat Mevr. v.D. als zuiver beschouwt. Bij de voorbeelden uit later
tijd verschil ik met de auteur over het als rijmwoord veel voorkomende wolk, dat
voor haar ó heeft en voor mij ò: zodoende beschouw ik rijmen van dolk(en), kolk(en),
tolk(en), volk(en) op wolk(en) als zuiver. Mevr. v.D.
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komt ook zelf tot de conclusie (33), dat er dichters zijn, die altijd wòlk, tròkken, mòs
zeggen. Dat is ook mijn uitspraak. Misschien zou ik dus, van eigen gehoor uit een
onderzoek instellende, nog dringender dan Mevr. v.D. het doet, kunnen betogen
dat de tegenstelling ó-ò bij veel auteurs levend is. Maar zulke verschillen tonen
slechts te duidelijker, hoe onvast en veranderlijk de tegenstelling is geworden, d.w.z.
hoe gering de kans is dat de behoudende partij de toekomst aan zich heeft.
Er volgt dan een zeer uitvoerig en met zorg bewerkt overzicht van wat de
dialectgrammatica's en andere dialectpublicaties (o.a. de enquête van 1895) op dit
punt leveren: hierbij geeft de schrijfster steeds een lijst van woordparen die alleen
met die ó en ò verschillen. Vooral uit Groningen is die lijst nogal aanzienlijk. Voorts
heeft Mevr. v.D. uit deze gegevens weer statistische berekeningen gemaakt over
de frequentie van de twee klanken vóór verschillende medeklinkers, terwijl bovendien
deze statistieken in kaart gebracht zijn.
Ook heeft Mevr. v.D. zelf dialectreizen ondernomen, waarbij zij haar proefpersonen
woorden met dialectische ó en ò in ‘hun’ beschaafd liet spreken. Zelfs de houding
van doofstomme kinderen tegenover de ó-ò heeft zij in haar onderzoek betrokken.
Ten slotte komt dan de vraag, die veel lezers als de belangrijkste zal voorkomen,
nl. in hoeverre de ó en ò als verschillende phonemen zijn te beschouwen. De auteur
komt tot de lakonieke conclusie dat het ‘verschillende phonemen (zijn), behalve
voor degenen, in wier taalbewustzijn zij tot één klank zijn geworden’. Zij heeft daarbij
ook getracht de mate van ‘functionele belasting’ van de tegenstelling na te gaan en
heeft voor ‘het Zuid-Hollandsch A.B. ...... met moeite een dertiental doubletten bij
elkaar gekregen’. Van die dertien zijn er voor mij maar drie overtuigend. De overige
spreek ik òf gelijk, òf een van het stel woorden is mij onbekend, zoals krób ʿpissebedʾ.
Als dit de reactie is van iemand die geenszins behoort tot de voor Mevr. v.D.
hopeloze gevallen, dan blijkt wel overduidelijk hoe zwak die functionele belasting
is, en hoezeer ook voor degenen die de onderscheiding nog maken, deze op weg
is haar phonologische waarde geheel te verliezen. Hiertegen zal het welmenend
betoog van Mevr.
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v.D. niet baten. Blijkbaar heeft zelfs de veel gebruikte leesmethode, die van het
eerste schooljaar af de kinderen de beide o's als verschillende klanken leerde (en
nog leert) behandelen, het proces niet kunnen remmen.
Het blijft intussen een merkwaardige figuur, dat twee phonetisch duidelijk
onderscheiden, maar dicht bijeenliggende klanken zich eeuwenlang naast elkaar
handhaven zonder dat de onderscheiding phonologische waarde van enige betekenis
heeft. Men zou mogen verwachten dat het verschil even snel opgeruimd zou zijn
als dat tussen de ‘scherpheldere’ en ‘zachtheldere’ ee- en oo-klanken, en sneller
dan dat tussen ei en ij, welker egalisatie ons nog steeds bezwaart met vrij talrijke
hinderlijke homoniemen, zoals leider-lijder, Mei-mij (vaker storend dan men zou
denken), weiden-wijden enz. Een ‘combinatorische variant’ mag men de tegenstelling
ó-ò niet noemen. Wil men ze karakteriseren als functioneel gering belast, of wel als
een tegenstelling die bezig is te ‘ontphonologiseren’, dan blijft de lange duur van
dat ‘ontphonologiserings’-proces raadselachtig. Ook wanneer men bij de vele
beschaafd-sprekenden, die de tegenstelling maken, invloed aanneemt van het
‘substraat’ van hun vroegere dialect waarin het verschil grotere waarde heeft, is de
feitelijke toestand niet bevredigend opgehelderd. En de tegenstelling te degraderen
tot een ‘extra-phonologische variatie’ is een oplossing, die vele ó-ò-sprekers ook
niet zal voldoen.
Wij kunnen hier de vraag laten rusten, hoe de ó-ò-tegenstelling het best met de
gangbare kategorieën der phonologie is te verantwoorden. De onzekerheid in dezen,
en de grote persoonlijke verschillen bij degenen die de tegenstelling kennen, maken
het wel heel bezwaarlijk die tegenstelling effectief te propageren bij de steeds
groeiende massa van Nederlanders die er geheel vreemd tegenover staan. Daarom
zal de poging van Mevr. v.D. om de klanknuancering te ‘behouden’ wel een pleidooi
voor een verloren zaak blijken. Maar wij kunnen geredelijk erkennen, dat zij de
kwestie van de ó-ò, die al veel pennen in beweging heeft gebracht, zo breed en
zorgvuldig heeft behandeld als niemand vóór haar.
Den Haag, Mei 1941.
C.B. VAN HAERINGEN
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Het prefix in het verleden deelwoord
Aanvullingen en Opmerkingen bij het artikel van Mej. Dr. A.R. Hol in Ts.
LX, blz. 249 vlg.
Het belangrijke opstel van Mej. Dr. A.R. Hol over ‘Het prefix in het verleden
deelwoord’ in dit Tijdschrift (LX, 249 vlg.) geeft mij aanleiding tot enkele aanvullingen
en opmerkingen. De aanvullingen betreffen ten dele de Amsterdamse (volks-)taal
uit vroeger eeuwen, waaromtrent Mej. Hol blz. 278 vlg. een aantal gegevens
meedeelt.
Na een beschrijving van de tegenwoordige toestand wijdt de schrijfster enkele
pagina's aan het prefixloze part. praet. in het verleden en vermeldt dan in hoofdzaak
het uit Mnl. bronnen bekende rijtje participa van perfectieve verba: vonden, comen,
worden, bleven, bracht en nog een paar andere die zich daarbij konden aansluiten.
Deze blijken zich in het Zuiden (zie de waardevolle kaart bij het artikel) te hebben
kunnen handhaven en hebben daar dus - niet overal in gelijke mate en gelijken
getale - nog steeds geen (g)e tegenover de overgrote meerderheid der participia
met een prefix.
Het is jammer dat Mej. Hol zich in haar historische beschouwing tot deze groep
beperkt. Daardoor komen de Hollandse verhoudingen van vroeger niet tot haar
recht. Laat ik beginnen met te wijzen op het Tübingse handschrift van Ons Heren
Passie, uitgegeven door Verdam in Ts. 25, 190 vlg. Verdam betoogt (op goede
gronden, naar het mij voorkomt), dat deze tekst, eens het bezit van het
Sinte-Gertrudenklooster te Amsterdam, ‘hoogstwaarschijnlijk een dialect van
Amsterdam van ± 1500’ weergeeft; zie blz. 195 en 197.
Men vindt in deze tekst, die overigens ge-participia en geen enkel e-deelwoord
bevat, de volgende deelwoorden zonder prefix: benedijt, sproken, examineert, mit
neychden hooft, hieten, screven (in rijm op ghegeven), resp. vs. 156, 167, 486, 523,
597, 708 en 911. Zonder ik nu eerst de volt. deelwoorden van ontleende
werkwoorden en het
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attributief gebruikte participium uit, dan blijven sproken, hieten en screven, alle drie
niet behorend tot het rijtje der perfectiva en dus vrij zeker niet op te vatten als van
ouds deelwoorden zonder suffix, maar als participia die op de bekende, door Mej.
Hol besproken, wijze ge hebben gereduceerd tot e en vervolgens geheel hebben
verloren, zoals dat het geval geweest is (en nog is) in een groot deel van
Noord-Holland, in Friesland en in een vrij aanzienlijk deel van het Saksisch gebied.
Voor de deelwoorden van ontleende verba in het Mnl. wil ik volstaan met te
verwijzen naar Franck, Mnl. Gramm. § 121 en Mej. Hol, blz. 267. Hier is een aarzeling
ten opzichte van ge begrijpelijk, een aarzeling die ook soms nog in 17de-eeuwse
Hollandse taal te constateren valt.
Wat de attributief gebruikte volt. deelwoorden betreft (mit neychden hooft en dgl.),
deze gedragen zich meermalen anders dan de zuiver-verbale vormen. Daarom
verdient het aanbeveling deze als aparte groep te behandelen (zie het vervolg van
dit opstel).
Naast de hier genoemde Amsterdamse vbb. van een part. zonder ge, daterend
van omstreeks 1500, kan men andere soortgelijke participia vermeld vinden bij Van
Helten, Mnl. Sprk. § 83c, § 193 en § 219, stammend uit Zuidelijker Hollands gebied.
Daar worden vbb. genoemd uit Willem van Hildegaersberch: wonnen (attributief:
1)
wonnen guet is quaet verloren), reden, cust, maect enz. ; uit Stoke, uit Dirc Potter
(sweghen, slaghen, spaert enz.), uit de Keurboeken van Leiden. Van Helten, die
deze vbb. uitdrukkelijk scheidt van de groep vonden, worden enz., wil hier de
afwezigheid van ge toeschrijven ‘aan Friese invloed’. Men zou in onze tijd enigszins
anders formuleren, maar uit dit materiaal blijkt voldoende dat part. praet. zonder ge,
met verloren gegaan ge, in het kustgebied langs de Noordzee in de M.E. tot ver in
2)
het Zuiden voorkwamen . Al deze gegevens, die

1)
2)

De varianten hebbén hier steeds ge; zie de uitgave van Bisschop en Verwijs.
Van Helten noteert ook een aantal prefix-loze part. praet. uit ‘Brab., Vlaamse en Oostelijke
hss’. Deze beschouwt hij, op grond van de vindplaats als sporadische resten van een
oorspronkelijk deelwoord zonder voorvoegsel: ze worden door hem gebracht tot de groep
comen, leden enz. Er zijn onder zijn vbb. o.a. ge-loze part. uit Ruusbroec, uit Het Leven van
Jezus (uitg. Meijer); men kan natuurlijk zonder localisering van de hss. geen stellige conclusies
trekken.
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stellig te vermeerderen zijn, zijn door Mej. Hol verwaarloosd bij haar pogingen tot
enig historisch perspectief.
Vinden deze vormen, met name die uit Ons Heren Passie, hun voorzetting in het
16de- en 17de-eeuws Amsterdams? Wat ik heb kunnen noteren, is niet veel; uit
16de-eeuwse taal heb ik zo goed als niets, en uit het 17de-eeuws weinig. Nauta
noemt enige volt. deelw. zonder ge in zijn Taalkundige Aanteekeningen op de werken
van G.A. Bredero, § 27; Stoett zegt, naar het mij voorkomt, in de Inleiding op zijn
uitgave van het Moortje dat Bredero meermalen volt. deelwoorden ‘met of zonder
e-’ gebruikt (blz. XIV), maar voorbeelden geeft hij daar niet. Wel vindt men er enkele
zonder e- genoemd in de aant. bij vs. 2403, maar dit zijn alle deelwoorden in
attributief gebruik. Als zodanig noemt Mej. Hol kleurde uit de Griane (dat vindt men
o.a. ook nog in een Amsterdamse klucht van 1661: een kleurde Rock, zie Van
Moerkerken, blz. 411). ‘Kleurde’, zegt Mej. Hol, ‘is de enige prefixloze vorm die ik
bij Bredero ben tegengekomen’ (p. 282, noot 2). Dat moet te wijten zijn aan wel heel
vluchtig onderzoek. Maar laat ik eerst nog op Kloeke's verhandeling over De
1)
Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans wijzen . Hij spreekt alleen van e- en
ge-participia.
Ik noem nu het materiaal uit Bredero, waarover ik beschik. In het kluchtfragment
2)
Van een Huysman en een Barbier vindt men: se het... loopen (31); ick heb... hadt
(103); s'is... set (120); heb ick hum... trout (143), en enkele andere die niet geheel
bewijskrachtig zijn (zie hierna). Overigens hebben bijna alle deelwoorden hier e-,
slechts een paar ge. Nu meen ik dat deze Huysman een melkboer van over het Y
is geweest, en dat de hier genoemde voorbeelden mee dienen om de
eigenaardigheden der boerentaal uit de onmiddellijke omgeving van Amsterdam te
typeren. Een strikt bewijs dat de stede-

1)
2)

o

Mededeelingen der Kon. Ak. van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, dl. 77. Serie A, n 1.
Ik meen in Ts. 55, blz. 194 Bredero's auteurschap t.o.v. dit fragment te hebben bewezen.
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lingen ze (nog) gebruikten, geven deze vbb. dus niet; maar - ze zullen ze gekend en genoten hebben.
En nu Nauta's voorbeelden. Zondert men de paar plaatsen waar een attributief
part. praet. zonder ge voorkomt uit, dan kan geen der andere, strikt genomen, stand
houden. Natuurlijk is Moortje 2362: het hemt daerse inne korstent is een
e-participium. Het is een dergelijk geval als de veel (ook bij Bredero) voorkomende
wending: ast alle seyt is, waarbij Mej. Hol, nog te voorzichtig, opmerkt dat ze e ‘tot
eseyt’ zou willen rekenen’ (p. 282): al eseyt dus. Het is opmerkelijk hoe dikwijls het
deelwoordelijk prefix e in onze kluchten gekoppeld wordt aan het onmiddellijk
voorafgaande woord. Ik geef nog slechts één vb., Warenar 852: hy had zijn mongt
1)
alle maeckt op het goedt (al emaeckt) . Mag men uit dgl. graphische enclises
opmaken, dat in het taalgevoel der Amsterdammers het deelwoord zonder prefix
toch (nog) leefde? Ik mag hier dadelijk verklaren, dat ik uit Bredero's werk geen
andere stellige voorbeelden ken dan die uit de Huysman en Barbier; uit Coster,
Hooft enz. evenmin, al meen ik er enkele uit kluchtentaal te hebben gehad, maar 2)
in mijn aantekeningen vind ik ze niet meer .
Wel vindt men bij Bredero en anderen verschillende vormen, die er nog
‘bedriegelijker’ uitzien dan alle seyt en dgl. In Moortje 862 leest men: sinjer mee
booren (ben je er mee geboren). Daar in het Moortje geen enkel volkomen duidelijk
voorbeeld van een prefixloos part. praet. voorkomt, ben ik geneigd om dit op te
vatten als de graphische weergave van sinjer mee ebooren; het prefix e is dan
geabsorbeerd door het voorafgaande op een vocaal eindigende woord.
Overeenkomstige vbb. zijn: 'k Heb altijt hondert gulden me nomen (Teeuwis 1559);
Huysman en Barbier 939: die hebben hem lang

1)

2)

Andere vbb. - ze zijn bij tientallen te vinden in onze kluchten - o.a. bij Leendertz., Warenar;
aant. bij vs. 105. Ook bij samengestelde werkw. ziet men een overeenkomstige schrijfwijze;
Moortje 2883: oppe byt = op (open-) gebijt; zie verder Leendertz.' aant. - Daarnaast staan
andere graphische weergaven.
Starter geeft in Jan Soetekau: jy hoort uyt schilderd te wesen......, het prefixloze part. van een
compositum (zie Van Moerk., p. 80); een prefixloos part. in Jan Soetekau is beurd, vs. 131.
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na gaen enz. En dan met een voorafgaand woord, dat op onduidelijke vocaal eindigt:
Teeuwis 118: Het hy je smeten; Warenar 909: wat hebje stolen; bin je scheyen
(Bredero III, p. 121, uitg. Knuttel); Moortje 2364: de snorrepypen diese houwen het
1)
enz. . Al deze vbb. zijn op zich zelf niet bewijskrachtig; toch had Mej. Hol ze even
mogen vermelden.
Ik kom nu tot participia die als attributief adjectief zijn gebruikt. Die verdienen een
afzonderlijke behandeling, omdat ze voor het taalgevoel niet steeds op één lijn staan
met de echte volt. deelwoorden, (met name niet in vaste verbindingen). Dat blijkt
nog duidelijk uit hedendaagse dialecten. In Mej. Hol's opstel kan men enkele bewijzen
daarvan vinden; zie blz. 253. Ik haal aan: ‘De vormen met ə- schijnen tegenwoordig
uitsluitend in praedicatief gebruik voor te komen. Wanneer men in het ə-gebied naar
een attributief gebruikt part. praet. vraagt, wordt dit bijna altijd praedicatief
2)
weergegeven; b.v. de gekookte melk door de melk die gekookt is . Blijft men echter
op een vertaling aandringen, waarin het deelw. attributief blijft - een handelwijze,
waarop terecht critiek uitgeoefend kan worden -, dan wordt gə het voorvoegsel.’
‘M.i. behoort deze constructie (nl. het attributief gebruikt part.) niet tot het taaleigen
3)
van de meeste onzer dialecten’ . Over het prefixloze gebied in Groningen deelt Mej.
Hol mee: ‘Dit heeft ook gə (evenals het hele zuidelijke taalgebied) in de attributieve
positie. In de 19de eeuw bestond hetzelfde verschil.’ Ik voeg daarbij een opmerking
uit Bezoen's Klank- en Vormleer van het dialect der gemeente Enschedé, die Mej.
Hol niet heeft geraadpleegd: ‘Het als adj. gebruikte part. heeft een praefix ge’ (blz.
81).

1)

2)

3)

De redactie was zo vriendelijk mij enige Scheveningse gegevens (uit de kort geleden
verschenen roman ‘Martijntje van Arend Tael’) te zenden: Normaal is hier in het part. praet.
het prefix e-, maar na onbetoonde vocaal verdwijnt het meermalen (y. eb al nae je vreegd;
die op et Dikje weund eb enz.; naast oeveul eb je egeve; ik eb 'm glik maar mee-ebrocht).
Verder verdwijnt e blijkbaar regelmatig bij onmiddellijk volgende vocaal met klem: ebbe juilie
niks niet oord; wy ebbe 'n poes aad; y eb zeker wat in z'n oofd aeld.
Dit kan toch niet gelden voor gekookte melk (zonder de!), gebakken aardappelen, gerookt
vlees, gestampte pot (aardappelen) en dergelijke vaste verbindingen, waar het deelw. geheel
adjectief is geworden?
Zie noot 2 en de voorbeelden die ik verderop geef.
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Men krijgt dus de indruk dat attributieve volt. deelw. in de dialecten weinig gebruikelijk
zijn. Die er in gebruik komen, dringen dan in uit de cultuurtaal en nemen het daar
voorkomende prefix ge over. Echter zou ik een voorbehoud willen maken voor de
van ouds bestaande vaste verbindingen met een attributief volt. deelw., waar de
werkw. kracht geheel op de achtergrond is geraakt. Gebakken of gebraden spek
mag niet op één lijn worden gesteld, naar het mij voorkomt, met de gisteren gebakken
pannekoeken. Het zou mij niet verwonderen als de vaste oude verbindingen in een
prefix-loos gebied hun vorm zonder ge hebben gehandhaafd. Maar, het ontbreekt
mij aan hedendaagse gegevens.
Wel heb ik enige gegevens over als attributieve bijv. nw. gebruikte volt.
deelwoorden uit het 17de-eeuws Amsterdams (Hollands). Tot diep in de 17de eeuw
komen in onze kluchten volt. deelw. zonder prefix voor in deze positie. Kleurde bijv.,
‘de enige prefix-loze vorm’, die Mej. Hol bij Bredero heeft aangetroffen, vindt men,
zoals ik reeds opmerkte, nog in een Amsterdamse klucht van 1661: een kleurde
Rock. Waarschijnlijk zullen ze nog wel later voorkomen.
Ik geef uit het begin van de 17de eeuw: braen bout, Koe 83 (ook in Trijntje Cornelis
1)
(166, als Zaandammer taal) ; die Mieste-Koe, id. 634 (vgl. 407: 't is een moye gladde
2)
Koe, hy is al wel gemiest): roockte Salmen, Moortje 932 . Bij Coster vindt men
gheven paarden, Tysken 1386; een roeste tang, Teeuwis 1302; de wenschte (=
ewenschte?) huweliicken (Ghezelschap der Goden, 565). In de Warenar: op daen
werck is goet rusten (vs. 1316; 't is de meid Reym die spreekt); in Jan Vos' Oene:
smolte lack; in Nooseman's Beroyde Student (1646): braen vleys (zie Van Moerk.
3)
blz. 246) . Dit zij genoeg om aan te tonen dat de attributief gebruikte volt.
deelwoorden achteraan komen in het proces van (g)ə-herstel.

1)
2)
3)

Braen bouten komt ook voor in Een Spul van Sinnen van den Siecke Stadt, vs. 675.
Zie voor Bredero verder Stoett's Moortje, blz. 204 en Nauta, § 27. - Van Moerk., p. 121: ien
roockt Sallimpje.
Twee dergelijke vbb. uit Huygens geeft Mej. Hol, blz. 277. - Is brandewijn een in de algemene
taal bewaard voorbeeld van deze formatie? Vgl. Van Lessen Samengest. nmwd. blz. 90.
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Wettigen de hier vermelde taalfeiten de volgende veronderstellingen? De Zuidgrens
van het prefix-loze part. praet. in Holland, die volgens de kaart van Mej. Hol ruw
genomen een 10-15 km benoorden Amsterdam van de Zuiderzeekust naar de
Noordzeekust loopt, liep rondom 1600 ongeveer op de lijn Amsterdam - Haarlem.
Het proces van terugdringing naar het Noorden is voor de paar laatste eeuwen uit
de gegevens die Mej. Hol voor de Zaanstreek en andere plaatsen benoorden
Amsterdam noemt (blz. 270), enigermate te volgen. Gaat men verder terug dan
1600, dan staat het vast dat minstens vanaf ± 1300 langs de gehele Hollandse kust
part. praeteriti zonder ge bekend waren en dat onze Middeleeuwse Hollandse
dichters ze gebruikten, zij het betrekkelijk zelden. Er moet een langzame verschuiving
van de grens naar het Noorden zijn geweest, waarbij de van ouds zonder prefix
1)
voorkomende participia gelijk werden behandeld als die, welke ge hebben verloren
ten gevolge van het bekende palatalisatie-proces, dat gi > ji deed worden, welk ji
door onbetoondheid ten slotte tot ə werd gereduceerd, de onduidelijke vocaal die,
mogelijk mede door versneld spreektempo, geheel kon verdwijnen.
Tot tweemaal toe (blz. 284 en 291) suggereert Mej. Hol dat ons Hollands ge het
‘Zuidelijke’ ge zou zijn. Is dat niet te simplistisch gezien? Natuurlijk wil ik de invloed
van de zuidelijk beïnvloede literatuurtaal bij de fixering van ge in ons Algemeen
Beschaafd Nederlands niet onderschatten, maar de tegenwoordige toestand in onze
standaardtaal en in de dialecten is m.i. het resultaat van een meer gecompliceerd
spel van krachten.
Ik betreur het dat Mej. Hol in haar beschouwingen niet de nodige aandacht heeft
gewijd aan de vele factoren die hier een rol kunnen, zullen hebben gespeeld en ten
dele nog spelen. Daar is in de eerste plaats dit: ge(e) is een functiedragend element,
of beter: kàn het zijn. Die morphologische functie is in het verbale systeem van het
ene dialect gewichtiger dan in dat van het andere. Ik denk hier vooral aan het Fries,
waar infinitieven en part. praeteriti àndere vormverschillen hebben (naast ons geven
- gegeven, varen - gevaren bijv. heeft het

1)

Vergelijk daarmee de gegevens uit Zuid-Nederland op Mej. Hol's kaart.
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1)

Fries jaen - jown; farre - fea(r)n) . Bij het phonetisch proces van verdwijning speelt
2)
de morphologische functie van ge in het Fries een geringe rol . In het Gronings zijn
de verhoudingen anders. Maar bij een historische behandeling van dit proces zal
men er dunkt mij rekening mee moeten houden dat de remmende krachten in het
ene dialect sterker geweest zijn dan in het andere (dat herstel van ge in elk dialect
mee afhankelijk is van het bestaande systeem der verbaal-vormen). Een afdoende
behandeling zonder het flexie-systeem van de verba in de verschillende dialecten
daarin te betrekken lijkt mij niet mogelijk.
Verder komt in het geding het sociale milieu; het ligt voor de hand dat hogere
milieu's beter weerstand hebben geboden aan de reducering en totale verdwijning
van ge dan de lagere. Dat dientengevolge dubbelvormen zullen zijn ontstaan en eof ge- kan worden hersteld zonder dat men dadelijk aan geographische expansie
behoeft te denken, ligt voor de hand. Wanneer Leendertz in zijn uitgave van de
Warenar (blz. 115) de opmerking maakt, dat e-vormen van het part. gebruikt worden
door Warenar, Reym, Lecker en (de oudere, V.) Geertruyd, dus in 't algemeen door
personen uit het volk, en de personages van hogere stand ge-participia in de mond
hebben, dan kunnen deze laatste toch ook eigen, traditioneel gehandhaafde ge's
3)
zijn .
Een aardige opmerking maakt Bezoen voor Enschedé en omgeving: ‘Het part.
praet. heeft bij de oudere lieden een praefix ə..., jongeren spreken steeds het part.
praet. zonder ə... het versnelde spreektempo bewerkte deze ə-wegval (vgl. jonge
4)
wegval bij Sarauw I 328’ .

1)
2)

3)

4)

Vgl. ook hij werkt - gewerkt; hij speelt - gespeeld met hij wirket - wirke; hy spylet - spyle, bij
de infinitieven wirkje, spylje enz.
Natuurlijk kunnen de vormverschillen tussen infinitief en volt. deelw., tussen 3e pers. praes.
en zwak part. ook ten dele secundair zijn, het gevolg van ge-verdwijning. Maar ik begeef mij
hier niet op het terrein der Friese taalgeschiedenis. In ieder geval heeft het hedendaagse
Fries uit morphologische overwegingen geen behoefte aan ge-herstel.
Met uitzondering van de Mnl. vbb. zijn er geen bewijzen dat de beschaafde taal van Holland
de e-vormen en de vormen zonder prefix onvoorwaardelijk heeft aanvaard; en talrijk zijn de
Mnl. gegevens niet.
Bezoen, blz. 81. De cursiveringen zijn van mij.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

169
Ziedaar nog twee factoren, die in dit spel van tegenwerkende krachten hun rol
spelen: jong tegenover oud en in verband daarmee sneller of trager spreektempo.
En ten slotte komt dan nog daarbij de syntactische functie waarin het part. wordt
gebruikt: de attributieve deelwoorden, in de eerste plaats die in vaste verbindingen
(braen bout), in spreekwoorden (op. daen werk is goet rusten), welke daardoor
geheel buiten het verbale systeem waren geraakt, hebben langer weerstand geboden
aan het in het algemeen begrijpelijk herstelproces dan de levend-verbale vormen.
Jonger en toenemend attributief gebruik van deelwoorden in de dialecten wijst op
invloed van de cultuurtaal; deze jonge ontleningen kenmerken zich door ge. Tot
zover mijn constateringen, en mijn vermoedens, die een nader onderzoek mag
bevestigen.
Ik wil eindigen met een opmerking naar aanleiding van een klein onderzoek dat
ik indertijd instelde naar de e- - ge-verhouding in onze kluchten. In Bredero's drie
bekende kluchten die in tijdsorde onmogelijk ver uit elkaar kunnen liggen, heerst
een opvallend verschil: In de Klucht van de Koe zijn slechts 7 e-vormen; in Symen
sonder Soeticheyt 41 (tegenover slechts 7 met ge), in de Molenaar 46 (naast 15
1)
met ge) . Ik kan dit slechts zo verklaren, dat Bredero sterke remmingen van
geschreven-taalinvloed (en de spreektaal der burgerij?) bij zijn eerste pogingen om
kluchten te schrijven niet heeft kunnen overwinnen. Ook Coster's Teeuwis vertoont
betrekkelijk weinig e-deelwoorden, In 't algemeen mag men zeggen dat verschillende
der latere, en minder talentvolle Amsterdamse kluchtspelschrijvers ons in sommige
opzichten betrouwbaarder taalmateriaal leveren dan Bredero en Coster in hun
vroege werken.
A m s t e r d a m , April 1941
A.A. VERDENIUS

1)

Voor de volkomen juistheid dezer getallen sta ik niet in; maar enkele vergissingen kunnen
het eindresultaat niet aantasten.
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Diplomatische uitgave van een Fries gedicht van Eelke Meinderts
in tweeërlei redactie
Het gedicht dat hierbij wordt gepubliceerd kan zeker niet als literair meesterstuk
worden beschouwd, maar als taalkundig monument had het reeds lang mijn aandacht
getrokken. Hoe meer ik mij met de studie ervan bezig hield, hoe meer ik tot de
overtuiging kwam, dat we hier met een zeer bizonder product te doen hebben, dat
in onze Nederlandse literaire overlevering, en meer in 't bizonder in het Fries, een
haast unieke plaats inneemt. Dit moge even in het kort toegelicht worden.
Van de hand van Eelke Meinderts (1732-1810), den schrijver van ‘It Libben fen
o

Aagtje Ysbrants’, zijn ons twee gedichten op Willem V overgeleverd: 1 een
o

‘Blydschips betsjoeginge’, vervaardigd in 1773 en 2 het, hier uitgegeven, gedicht
‘Volle Gelok en Wolkomst Winsk’ van 1777. Ten onrechte zegt echter Wumkes in
zijn ‘Bodders yn de Fryske Striid’, blz. 366: ‘Beide stikken binne printe to Dokkum
bij H. Groenia, Stedsdrukker in Boekforkeaper, 1777 en h a w w e t w a p r i n t i n g e n
b i l i b b e ’. Niet alleen is er geen tweede druk van de ‘Blydschips betsjoeginge’
bekend maar bovendien merkt M. in de eerste druk van ‘Volle Gelok’ onder vs. 2
het volgende op: ‘Om dit te vorsteaen mat de Lesser witte, dat ik, doe de Prins vor
vjouwer jier te Leaeuwerd wier, eaek ien Rijm vars makke haf: m a r 't i s n e t
d r u k t ’. Hieruit blijkt duidelijk (hij schreef dit immers in 1777), dat hij de ‘Blydschips
betsjoeginge’ vier jaar in portefeuille heeft gehouden. Aannemende, dat de eerste
druk van ‘Volle Gelok’ op tijd, d.w.z. vóór de heuglijke 28 Augustus van 1777 is
verschenen, komen wij dus tot de conclusie, dat het succes van dit gedicht zo groot
geweest is, dat de drukker het wel aandurfde om kort daarop ‘Volle Gelok’ te
herdrukken en daaraan - in chronologische volgorde - de ‘Blydschips betsjoeginge’
toe te voegen. Ik zeg k o r t d a a r o p ,
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want de voorrede van de tweede druk van ‘Volle Gelok’ draagt de datum ‘Kollum
de leste fenne Herst Moanne 1777’. De beide drukken zijn dus weinig weken na
elkaar verschenen. Dit alles klopt geheel met het ‘Wirttje oon de Lezzer [van de
tweede druk]’ waar gezegd wordt dat de Drukker [van ‘Volle Gelok’] ‘'t schien
uwtforkoft hie’ en dat hij ‘forzogt it weer op to lizzen’, ‘dat ik him meer az ienreis
oefret, doz op zijn bejertte ijnwillige hab: i n i t F e r s d a t f o r F j o u w i r J i e r
t r o m i j o p d i j P r i n s m e k k e w i e r e r h i m b i j j u w n ; om dat er wierne
dij him der om oôn west hiene’.
Het behoeft wel geen betoog, dat het kort na elkaar verschijnen van twee drukken
van hetzelfde gedicht, maar in zo zeer verschillend kleed, voor den filoloog een
buitenkansje is. In de eerste druk heeft M. een eigen orthografie (die natuurlijk
gebaseerd is op de Nederlandse), in de tweede druk heeft hij het gedicht ‘oerbinsche’
en - op raad van anderen - ‘nei dij least fin Gijsbert Japix schoege’. Hij transponeert
dus een 18de-eeuwse tekst min of meer in het 17de-eeuws, een methode die
naderhand nog door zo veel Friese schrijvers zal worden toegepast en die er toe
heeft geleid, dat de werkelijke staat van zaken in het toen l e v e n d e Fries min of
meer wordt verdonkeremaand. Nu echter bevinden we ons in de gelukkige
omstandigheid, dat we den dichter op bewust-archaïserende tendenties, op
kunstmatige retouche, op hyper-Fries in flagranti kunnen betrappen.
Wanneer M. zich in I bedient van de vormen ta boeten (te buiten 323), te broeken
(13), hoes (passim), moele (233), toeken (takken 83) en anderzijds van Duitsch
(180), luister (295), sluite (28), Pruissen (51), spruiten (72), spruitjes (75), uis (ons,
pass.), uit (pass.), uitspruitzel (131 noot), dan is dat een correcte verdeling van û
1)
(= oe)- en ú (= uu)-woorden , die in alle opzichten klopt met de tegenwoordige
uitspraak dier woorden. In II komt daar een chaos voor in de plaats, zo schrijft hij
naar G. Japicx' voorbeeld niet alleen bruwke, huws, tuwzen, maar ook - evenals
G.J. maar tegen de 18de-eeuwse uitspraak in - sluwte, uws, uwt. Daarnaast echter
weer toa boete, moele, toeken (waar hij dus nog in zijn oude schrijfgewoonte is

1)

De ui moet natuurlijk als uu worden uitgesproken.
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blijven steken). Vormt hij in I bij hoes een mv. huizen (136) - juist als tegenwoordig
dus -, in II wordt dat verkeerdelijk huws, huwzen. In II 310 laat hij Hoes bij vergissing
staan en in II, 32 vormt hij een nieuw hoesgezin, ofschoon als eerste lid in een
dergelijke samenstelling veeleer huis-(hús-) te verwachten is.
Is in I de r, fonetisch niet onjuist, weggevallen in ben (passim), dwas (143), iede
(aarde 330), ijn 't eest (248), hat (291), pat (144), vjittien (124), vjittig (124), in II is
de ‘etymologisch’ geschreven r hersteld: bern, dwers, ierde, eerst, hert, pert, fiertien,
fiertig.
Met beide voeten staat M. in de levende volkstaal als hij in I spelt: grutte (grote
135, 310), jinwuddige (131 noot), te wudden (168), wuddig (183), wurk (200). In II
wordt dat veranderd in gritte, jinwirdige, toa wirden, wirdig, wirk.
Dichter bij de volksuitspraak staan ook za (zo), en (en), net (niet), te (te sjongen),
mat (moet), de (de), makket (maakt), die veranderd worden in zoa, in, naet, toa,
moat, dy, mekket.
Soms maakt hij zijn taal tè mooi: Wanneer hij ontmoeting (9) vervangt door
ontmietjing, vorschoont (excuseert 24) door forscheant, vordwaalt (97) door
fordwelmt, oervloed (103), door oerflied, ijnvloed (111) door ynflied (111), moeilijkheit
(145) door moeizemheit, dan zullen we hier in de meeste gevallen wel met
‘hyper-Fries’ te doen hebben.
Het komt mij waarschijnlijk voor, dat ook het aanspreekpronomen Y van II niet op
de taal van de tweede helft der 18de eeuw, maar op die van G. Japicx berust. Het
is immers opvallend, dat Y in I geen enkele maal voorkomt, wel je (passim) en jou
(vs. 70). Dat men M. tot een geforceerd gebruik van Y op het voetspoor van G.J.
wel in staat mag achten blijkt uit een merkwaardige vergissing die hij begaat met
de pronomina jin en jins. Dit jin (tegenwoordig gespeld yen) betekent ‘iemand, een’.
Wanneer M. in vs. 144 zegt: ‘Za spijlet de oofgunst vaak / jin onvorhoeds ien pat’,
dan heeft dat natuurlijk niet op Willem V betrekking maar op de algemeenheid:
‘m e n wordt vaak onverhoeds het slachtoffer van afgunst’. Het possessivum hiervan
is jins of jens (het tegenwoordige yens): vgl. vs. 216 ‘Der 's altijd volk / dat mei jens
goede miening
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spot’ (Er zijn altijd mensen, die met iemands goede mening spotten’). Beide
pronomina ontmoet men nog eens in de passage 224-6:
‘en wer goed vin oor vorstaon;
Zil zisse; dat men jin mei zoks net mat bekreune;
Dat me op dij kennis ta jins ongelok ken steune’.

De sprong van jins, als possessief bij men, naar jins met de betekenis van ‘uw’
berust op een beleefd men-gebruik, dat zich blijkbaar bizonder leende tegenover
personen van vorstelijken bloede.
In II vervangt M. nu de vormen jin en jins consequent door jon en jons. De vorm
jon kende hij van G.J., maar hij heeft er niet op gelet, dat die het u i t s l u i t e n d als
possessief bezigt. M. schrijft dus nu kalmweg neer: ‘Zoa spylet de oafginst feaek
jon onforhoeds ien pert’; maar... een objectief jon is in de gehele Friese literatuur
onbekend. Voortgaande op dit verkeerde pad heeft M. nu mechanisch geredeneerd:
als jin = jon is, dan moet jins ook wel jons worden en schrijft dus in vs. 216: ‘Dear
's altijt Folk, dat mei jons goede miening spot’. Te goeder trouw zal M. gemeend
hebben zich van een ‘oude’ Friese vorm te bedienen en juist daardoor laat hij zich
1)
zo aardig in de kaart kijken.. za spijlet Gysbert-om jin onvorhoeds ien pat!
Het lijkt mij volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat Meinderts bij het maken van zijn
eerste druk G. Japicx slechts zeer oppervlakkig, misschien zelfs in het geheel niet,
gekend heeft. Toen zijn vrienden en kennissen hem op de ‘Ade Frieske Tale’
opmerkzaam maakten, heeft hij zich daardoor wat al te grif laten imponeren en zijn
eigen, toch heus niet zo slecht, spellingsysteem maar prijsgegeven. Heeft hij G.
Japicx inderdaad (voor het eerst?) gelezen in de weken tussen de eerste en tweede
druk, dan begrijpen wij zeer goed zijn woorden in II, 352: ‘'K bin yn uws Ade spreak
mar healweis jitt' bedrjeoun’.
In de twee jaren die tussen zijn ‘Volle Gelok’ en zijn ‘Aagtje Ysbrants’ liggen heeft
hij echter gelegenheid gehad zich wat meer met G.J. vertrouwd te maken. Het pleit
voor zijn gezond inzicht en

1)

Correct gebruikt is de possessief in jon Aders, jon Prinsesse, jon stamfolk enz. Maar het is
duidelijk en wordt door andere gelijktijdige bronnen bevestigd, dat die vorm in Meinderts' tijd
niet meer leefde.
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zijn originaliteit, dat hij grotendeels weer tot zijn oude taalopvattingen teruggekomen
is.
Men concludere uit dit alles niet, dat Meinderts een slecht kenner en gebruiker
van de Friese volkstaal zou zijn. De lezer van zijn ‘Aagtje Ysbrants’ weet wel beter.
Maar M. zag zich bij zijn eerste optreden voor de moeilijke taak geplaatst om de
Friese volkstaal weer te geven met tekens die berekend waren voor het Nederlandse
klanksysteem. Dat hij het er bij zijn eerste poging nog niet zo slecht afbracht, hebben
wij boven gezien. Voor den taalkundige is de tweede druk een grote stap terug.
1)
Door anderen heeft M. zich laten bepraten om zich naar een ‘model’ te richten en
daarmee de klassieke foutenbron geschapen die feitelijk eigen is aan vrijwel alle
geschreven teksten. Het unieke van het geval is hier niet alleen, dat deze foutenbron
precies bekend is, maar ook dat we naast de ‘bedorven’ tekst het voor de vuist
neergeschreven gedicht kunnen leggen, dat M. slechts weinig weken tevoren had
gepubliceerd. Voor de geschiedenis der Friese klankleer en voor de kennis van het
woordgebruik is de vergelijking dezer teksten van groot belang. We komen o.a. tot
de conclusie, dat de Friese volkstaal van de 18de eeuw veel nader bij die van de
19de en 20ste eeuw staat, dan vele andere literatuurproducten in archaïserende
spelling en woordenkeus ons zouden doen vermoeden. De gangbare voorstelling
van zaken, dat op een periode van Friese taalzuiverheid, waarvan G. Japicx het
hoogtepunt gevormd zou hebben, in de 19de eeuw plotseling een aftakeling van
het Fries zou zijn gevolgd, is m.i. onjuist. Veeleer moet men het optreden van G.J.,
die immers duidelijke archaïserende en Fries-puristische neigingen heeft, ook reeds
begrijpen als reactie tegen een langzaam voortschrijdend proces van verwestelijking,
dat zijn aanvang neemt in de tijd van het eerste intensieve contact met het westen
op het

1)

In ‘Aagtje Ysbrants’ gaat hij weer zelfstandiger te werk (al zijn sporen van G.J.'s invloed nog
wel waar te nemen). In de voorrede drukt hij zich dienaangaande als volgt uit: ‘Het dy spelling
óongiet, wij habbe uis der yn nei 't gemak fenne lesser schikt. Op 't aodwraodsch Friesch for
't algemien ta schrieuwen is sa folle as foor dowen ta preekjen. Derom habbe wy sa schreaeun,
dat elts 't lesse ken, dy net keaelagtige dom is.’
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einde der middeleeuwen. Trouwens zelfs in taal en orthografie der Friese oorkonden
zijn reeds duidelijke westelijke tendenties waar te nemen. Dit proces gaat langzaam
voort tot op de huidige dag en al kunnen we het niet in al zijn fasen volgen, het is
niet aan te nemen - ondanks G.J. - dat het in de 17de eeuw heeft stil gestaan. En
eerst recht niet in de 18de eeuw! Door dit oranje-gedicht en Meinderts' gehele
houding tegenover de Friese taal, zoals die in de dubbele versie aan 't licht treedt,
wordt ten duidelijkste het tegendeel bewezen. Men krijgt de indruk (en die indruk
wordt door ‘Aagtje Ysbrants’ bevestigd), dat Meinderts' taal heel wat dichter staat
bij de tegenwoordige Friese volkstaal dan bij de taal van G. Japicx. Het is dus
mogelijk, dat het verwestelijkingsproces in de 17de eeuw en vooral in de eerste
helft der 18de veel intensiever is geweest dan daarna. Men late zich omtrent de
werkelijke staat van zaken niet misleiden door latere archaïserende dichters als de
Althuysen's of een G. Japicx-epigoon als Salverda. De voor menige Fries zo
beklemmende gedachte, dat het Fries in de twintigste eeuw p l o t s e l i n g ‘eronder’
zal komen, heeft m.i. niet voldoende reden van bestaan. De historische taalstudie
leidt tot het bevrijdende inzicht, dat we hier met een langzaam proces te doen
hebben, dat al sinds eeuwen aan de gang is, maar waarvan het einde nog allerminst
in zicht is.
Het is niet mijn bedoeling de taal van de beide versies aan een verdere analyse
te onderwerpen. De voorbeelden die ik noemde doen al uitkomen, dat we hier een
beeld van de werkelijke staat van zaken in het Fries krijgen, dat vermoedelijk veel
‘echter’ is (in taalkundige zin) dan we uit de taal van een groot taalkunstenaar als
Gysbert Japicx kunnen ontvangen. ‘Echter’ ook in de paradoxale zin, dat Meinderts
werkelijk l e v e n d e Hollandismen in zijn taal weergeeft.
Over de wijze van uitgave het volgende:
Meinderts zegt aan het slot: ‘De Lesser wes za goed en sjog de Vouten oer, de
tied liet it net ta om alles te helpen’. Er zijn inderdaad nogal wat fouten in het gedicht,
maar ik heb geenszins de indruk dat de zetter daarvoor altijd verantwoordelijk is.
Vooral de correctie van I is blijkbaar wel zorgvuldig door M. gelezen. Wel schijnt er
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te staan blijvschiep (I, 8) voor blijdschiep, fluite-fluit (I, 28) voor sluite-sluit, eu (?)
1)
voor en (I, 32) maar de druk is zo slecht, dat men, zelfs met een vergrootglas, niet
altijd met absolute zekerheid kan zeggen, of er sprake is van een d of een v, f of s,
u of n. Er lijkt b.v. wel fluite te staan, maar deze vorm met uu is in het Fries
ondenkbaar, bovendien staat in II duidelijk sluite. Ik heb het niet in strijd geacht met
het principe ener diplomatische uitgave om in deze gevallen de evidentie te laten
beslissen. Zo staat in de voorrede voor de tweede druk strict genomen: F ouwir Jier.
De j van Fjouwir heeft klaarblijkelijk wel in het zetsel gestaan, maar heeft toevallig
geen inkt gepakt. Voor het overige heb ik echter principieel niets in de tekst
v e r a n d e r d , zodat de teksten in hun volle inconsequentie aan den lezer worden
2)
voorgelegd . Zo heb ik b.v. laten staan: Zoa der (II, 31), der (I, 39), uwtsprijtzel (II,
131 noot), Län (II, 162), Feoerk (I, 153), dat (I, 158), Zaondagen (I, 160 noot), vorzei
(I, 180), eoekt (I, 202).
Verwaarloosd is over 't algemeen de hinderlijke afwisseling van lettertype (romein,
cursief, kapitaal), die zonder enig kenbaar systeem door M. is aangewend. Beide
teksten zijn bij herhaling met de originelen vergeleken, zodat het aantal drukfouten
van de her-uitgave tot het uiterste minimum teruggebracht moet zijn.
Aan mejuffrouw Habermehl die mij bij dit werk ter zijde stond, betuig ik hierbij mijn
hartelijke dank voor haar zeer gewaardeerde hulp.
Leiden, Zomer 1941
G. KLOEKE

1)
2)

In II, 302: solöp voor folöp.
De tekst van de eerste druk staat rechts, die van de tweede links. Aan het slot staat de
voorrede van de tweede druk.
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[Tweede druk] Folle gelok
in
wolkomst winsk,
oon her
Trogloftige Heegheden,
Willim de Fijfte,
zijn Wijf in Bern
op herre oonkomst ijn dij Frieske
hoof- in heegsted, op dij 28ste fen
risp-moanne 1777.
Zoa mogt ik den dy dei, dy blyde dei belibje,
(a)
Dat Willim mei zyn Wijf in Bern (wae zoe nuw kibje)
Hier by uws komt! nuw stiet uws Lân wer heal oppe ein!
't Is wuwnner hoe 't eltz rint, in rit mei kaerre in wein,
5 Nei Liouwirt om toa sjien de steat fen dizze Minsken!
Nin wuwnner néé! ik zelz fol hondert tuwzen winsken,
Om dit Trogloftig Foltz toa sjen, wier naet yn steat
My toa werhâden! 'k wit nin blydschip heft zoa great
+
Az dizze ontmietjing; het er ore den fen zizze:
10 Dy altyt tjirme: zoe min nuw toa gnorjen lizze,
Oer drokte, of fierens: of oer kosten toa dy Reis?
Min Sperret, Schript, in Wrot, in Ezelt Sneins in Deis;

(a)

Om dit toa forstean, kin dij Lezzer op Bledzijde 7 fen 't foorste Fers sjien, in daer dij 8ste rijgle
fen boppe.
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[Eerste druk] Volle gelok
en
wolkomst wensch,
oon har
Trogluftige Heegheden,
Willim de Viefte,
en zijn
Keuninglijke Princesse
en Bentjes;
op har steaetelijke oonkomst ta
Leaeuwerd
op den 28 Augustus 1777.
Za mogt ik dan de dei / de bliede dei belibje
(a)
Dat Willem mei zijn Wief en Ben (wa zoe nou kibje )
Hier bij uis komt! nou Stiet uis Laeon wer hast oppe ein.
't Is wonder hoe 't elk rint en rit mei karre en wein /
5 Nei Leaeuwerd om te sien de Steaet vin disse menschen.+
Geen wonder nee! ik zelst vol hondert toezen wenschen /
Om dit troglugtig volk te sjen / wier net ijn steaet /
Mij ta werhaoden: 'k wit gien blijdschiep puur zo greaet
Als disse ontmoeting / het er zommege eaek vin zisse /
10 Dij altijt tjirme; zoe men nou te gnorjen lisse /
Oer drokte / of vierens / of oer kosten ta de reis?
Men sparret schript / en wrot / en ezelt sneins / en deis

(a)

Om dit te vorsteaen mat de Lesser witte, dat ik, doe de Prins vor vjouwer jier te Leaeuwerd
wier, eaek ien Rijm vars makke haf: mar 't is net drukt, war ijn ik mijn blijdschip, en heegagtinge,
oon hem betjoegde, en vorzogt om vral ris wer te kommen, en zijn Wief en Ben mei te nimmen
dat, ik oors, in pleaets vin sjongen, kibje zoe.
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't Is minder noag zoa'n Tyd az dizze den toa bruwken
Toa uws plisier! hoe feak bestelt min Jild oan Buwken,
Dear min fen Prinzin, in fen her werferren lest.
't Is wier, uws Willim hie naet lang forlyn hier west:
Mar doa wier 't Wijf in Bern naet mei: in hie 't zoa weizen
Ik ging er dogs op los: of zeag ik tuwzen reizen
Dat Folk yn 't Jier, dat wier nin ienreis my toa faek.
't Oontinkjin fen dat Huws is zelz my great formaek:
Den 't sjen jitt' folle mear: in op zoa'n tyd byzuwnner:
Az lytz in great, benei toa alle Minskens wuwnner,
De prjaeuwen fen formaek, fen Eere in agting teant.
Ik hopje dat uws Prins myn plompigheit forscheant,
Dat 'k hier zoa Boersk wer sjong! ik koe my naet bytwinge,
Of moast wol sjonge: néé! ien Staedjer zeit fen Zinge,
Dat lykkit moijir: mar it komt op ien wer uwt!
Elk dogt zoa 't hy best kin, in zoa 't it best mar sluwt.
Ik aek zoa: lit er den ien Staedjir fry op smeelje!
Az 't mar dy Prins beheagt, zoa kin 't nin ien het scheelje.
Zoa der ik weagje 't den, in sjong zoa goed az 'k kin.
Wes wolkom Willim mei jon Ljeave Hoesgezin!
Wes wolkom by dat Folk, dat jimme op 't heegst forëret!
Wes wolkom by ien Folk, dat op hêr wird forkleret,
Dat naeaet toa ljaef het for jon Huws, in jon plisier!
Wes wolkom by dat Folk, dat al zoa minnig Jier
Beteand het dat it Huws Oranje mei Nassouwe,
It Huws is, der z'her treaest in toaforlit op bouwe!
Wes wolkom by 't Geslagt, dat nuw trog dieden zeit,
Dat Nassous Huws zoa heeg yn Frieske herten leit,
+
Dat, dat zyn libben naet dy Prinsen kin forjitte!
Wes wolkom by dat Foltz (Y moatte 't lest mar witte)
Dat trog jon Aders is fen Spanjins magt ontzet!
Uwt ermoed ryk won: in uwt deadsbenaudheit ret!
In fierder optein is by de allerbeste rjeugten!
Wes wolkom by dat Foltz, dat Adtyds yn 't befjeugten
Fen fryheit az ien Folk trog moedig wier bekind!
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't Is minder nog zan tied as disse dan te broeken
Ta uis vormaak; hoe vaak bestelt men jild oon boeken
Der min vin Prinsen / en vin har ontmoeten lest.
't Is wier; uis Willim hie net lang vorlijn hier west
Mar doe wiert Wief en Ben net mei / en hie 't za weizen
Ik ging er dogs op los: Of zaeg ik toezen reizen /
Dit volk ijn 't jier / dat wier nin ien ris mij ta vaak:
't Oontinken vin dat Hoes / is zels ta mijn vormaak;
Dan 't sjen oneindig meer; en op zan tied bizonder /
Als Lijts en gruet / benei ta alle Menschens wonder /
De tekens vin vormaak / vin eer' en agting toont.
Ik hoopje dat de Prins mijn plompigheid vorschoont
Dat 'k hier za Boersch wer sjong! ik koe mij net betwinge
Of moest wol sjonge! nee! ien Stedtjer zeit vin singe
Dat lijket moijer; mar 't komt dogs op ien wer uit /
Elk dogt za 't hij best ken / 't mei sluite za 't dan sluit;
Ik eaek za. Lit er dan ien Stedtjer vrij op smeele;
Als 't mar de Prins behaagt / za ken 't geen ien wat scheele.
Ze der ik weaegje 't dan / en sjong za goed as 'k ken.
Wes wolkom Willim mei jens leaeve Wief / en Ben!
Wes wolkom bij dat Volk / dat jimme op 't heegst vorëret!
Wes wolkom bij ien Volk / dat op har wurd vorkleret /
Dat 't neaet te leaef het / vor jens hoes / en zijn belang!
Wes wolkom bij dat Volk / dat nou al jirren lang /
Betoond het / dat it hoes / Oranje mei Nassouwe /
It hoes is der z' har hoop en tavorlit op bouwe!
+
Wes wolkom bij 't Geslagt / der nou trog daaden zeit /
Dat Nassous Hoes / za heeg in Vrieske hatten leit /
Dat dat zijn libben noit de Prinsen ken vorjitte!
Wes wolkom bij dat volk / je matte 't lest mar witte!
Dat trog jins Aoders is / vin Spanjens magt ontzet!
Uit aermoed rijk won: en uit deaedsbenautheit ret:
En vierder optein is / bij de alderbeste rjugten!
Wes wolkom bij ien Volk / dat aodtieds ijn 't bevjeugten
Vin vrijheit / as ien Volk trog dapper wier bekend.
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Wes wolkom jitt' reis by ien Folk fen jongsoan wind,
Her heegste treast neist God, yn 't Prinse Bloed toa stellen!
Nuw fiel ik aek myn hert toa jon Prinsesse hellen:
Dy Keuninglijke Spruit, fen Pruizzen zoa berogt!
Hoa eerje 'k her op 't best! 'k bin zyker hast betogt
Hoa 'k my forkleerje zil, om her myn gunst toa tjoegen!
'k Forzykkerje aek oprjeugt myn agting in genoegen,
Oan ien Prinsesse fen zok rjeugt manhaftig bloed
Az Pruizzens is! Min heart nin wird fen her az goed;
In 't is nin wuwnner: want jae 's fen ien tygge stamme.
Nuw Fraerkje of Willimkjin, hoe 's eigentlyk jons namme?
Ik hyt jae tuwzenreis aek wolkom yn uws Lân!
Wy hae fen Keunings bloed wol meer Prinsessen hân:
Mar noijt fen Pruizzens naet. Wa zoe naet blijd den wezze!
My tinkt, min kin genôg aek uwt jon hâding lezze,
Jons Fraenschip, deugzamheit, in Keuninglijk bestean.
Het tinkt jo fen ien Folk dat ynne dead zoe gean
For Him, wens namme, in deugd, jo hier zoa fier koe lokje;
In trog ien leafde baon, fen 't Pruizze Hoof onttokje?
It stelt zyn great formeak yn jo, in jons gelok.
Sjog de eerbywyzings reis, hoe njommel, in hoe drok
Is eltz yn schrep, om jo zyn agting op te dragen!
My tinkt Y sjenne 't oan, mei ongemien behagen:
In zizze: 't Frieske Folk stiet heeg by mij yn 't bled!
In Berntjes; 'k tins my noijt oon jimme goud'ne zed!
+
'k Moat myn genoegen aek oan jimme wol forklerje;
In mei ien wolkom hier allinnig jitt' forërje.
Wes wolkom yn uws Lân den Spruitjis zoa bemind!
Wes wolkom aek by her fen jongsoan op gezind,
Om zelz oan 't jongste zied her agting toa bewiysjen:
In mei de tittels fen dy heegste trep toa priysjen.
Ei tins reis hoa 't ien Foltz, dat al her toaflegt stelt
IJn 't Prinse-Huws, in for dat Folk is mei gewelt,
Nuw steld is: dear 't hier klear onsjen mei, hoe dy Planten
Fen de Ade Stambaem her forspriede oan alle kanten:
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Wes wolkom (nog ris;) bij ien volk vin jongs op wend /
Har heegst belang neist God / ijn 't Prinse Bloed te stellen.
Nou viel ik eaek mijn hat ta jins Prinsesse hellen /
Di Keuninglijke Spruit vin Pruissen za berugt!
Hoe eerje ik har op 't best! 'k ben zijker hast bedugt /
Hoe 'k mij vorkleerje zil om har mijn gunst ta tjoegen!
'k Vorzekerje opriugt mijn agtinge en genoegen /
Oon ien Prinsesse vin zok edelaardig bloed
Als Pruisen is! men heert nin wud vin har as goed:
En 't is gien wonder; want je 's vin een vire Stamme.
Nou Freaerkje of Willimke hoe 's eigentlijk jins namme?
Ik hijt je toezenris eaek wolkom ijn uis laon!
Wij ha vin Keunings-bloed / hier meer Prinsessen haon:
Mar noit vin Pruisens net / wa zoe net blied dan wesse?
Mij tinkt men ken genog / eaek uit jins wezen lesse /
Jins vreaenschiep / deugdzamheit / en Keuninglijk besteaen.
Het tinkt je vin een volk / dat ijn de deaed zoe geaen
Vor hem wans namme / en deugd je hier za vier koe lokje?
En trog ien leaefde baon vin 't Pruissche Hoof ontokje.
It stelt zijn heegst vormaek ijn jou / en jins gelok.
Sjog de ere tekens ris: hoe bezig / en hoe drok
Is elk ijn schrip / om jou har agtinge op te dragen?
Mij tinkt jou sjene 't oon mei ongemien behagen:
En zisse; 't Vrieske volk stiet heeg bij mijn in 't bled.
En Bentjis: spruiten vin za'n heeg oonsienlijk Bed /
+
'k Mat mijn genoegen eaek / oon jimme wol vorkleerje;
En mei ien wolkom hier allinnig eaek voreerje.
Wes wolkom ijn uis Laon / dan Spruitjes za bemind!
Wes wolkom eaek bij har / vin jongs oon op gezind /
Om zelst oon 't jongst Geslagt / har agting te betonen!
En mei de tijtels vin de heegste trap te kronen!
Ei tink ris hoe 't ien volk dat al har tavlugt stelt /
Ijn 't Prinse volk / en vor dat Hoes is mei gewelt /
Nou steld is / der 't hier kleer oonsjen mei / hoe de planten /
Vin de aode Stambeaem har vorspreide oon alle kanten!
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Hoe weaeldrig dat dy Beam dy toeken om him spreat!
Jae sjenne 't al, ei sjog! hoe'n oangenam geleat
Forteanje's; in hoe klear schynt yn her 't Ade wezzen!
Der is nuw nin gefear, dat 's klear genôg toa lezzen
Uwt alles; nuw dy Beam zoa wurtelt ynne gruwn!
Nuw Willim zit oan 't Roer mei Pruizzens magt forbuwn!
Dy Ade Beam, dy faek schynde uwt toa gean te zillen,
Grient op; begint zijn top al heger op toa tillen.
Twa Jonge Prinsen; in dy Faer jitte ynne bloei!
Sjit op, in weagze furt, Oranje-Stamme, groei;
Op dat de Nei-mijg lang it zwiet mog nutgje in prjaeuwe,
Fen zokke frugten! ja, Y meije oprjeugt my ljaeuwe;
De Oranje-Sinne, is jitt' mijn winskjin yn mijn Zang,
Gean aerre'n onder az uws Lân! dat bloei zoa lang
Az Sinne en Moanne schynt! mar wer fordwelmt myn yver!
Dit 's jitte al t'ier! ik fiel, myn Snaren steanne styver,
Trog 't blyd foruwtsjen fen dit Huws, az 't jitt' wol heart.
Mijn Sjong-Faem, dy her wer yn bliyd fortrouwjen keart
Toa Willim, tjinnet eerst jitte oors hette op toa sjongen;
In den oer him, zijn Wijf, in Forstelijke jongen,
Alle oerflied fen gelok in heil toa winskjin: in
Oprjugt toa bidden, het jae winskje, in bidde kin
+
For 't wirdig Huws; dat nuw mijn Zang jitte uwt moat rekke.
'k Moat eerst reis fen uws Prins zyn Beste-Aders sprekke;
Op dat ik yn de rin, dy Boeren gauw reis zis,
Fen het For-Aders dat uws Willim oafstaemme is;
Den zilze, ien pert ligt mear, mei agting oan him tinkje:
In Nazzous ljaeugte glans her mear ynne aegen blinkje.
Dat ik nuw ynflied fen forljaeugte kinnis hie!
't Giet wol! 'k stap den toabek nei de Ade tijds-geschie:
Dog zil naet zizze, dat we yn Ade Boeken lezze,
Dat Nazzous Huws, in Foltz, omtrent bykind mogt wezze,
Fen Fjouwirhondert Jier nei 't eerste Kerstendom:
o Néé: 'k begien mar eerst mei Ade Hinderkom;
Dy stôân is, tuwzenjier in trijehondert letter,
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Hoe weeldrig dat dij beaem / de toeken om hem spraat.
Je sjenne 't al! ei sjog! hoe'n oongenaam Gelaat /
Vortoneze! en hoe kleer schijnt ijn har 't aoders wezen.
Men hoeft nou gien gevaar / nei menschen eeg ta vrezen /
Nou Willim zit oon 't Roer / mei Pruissens magt verboon.
De Oranje zinne vaak vorhinne as oone groon /
In 't onderzakjen / trog ontiedig te vorstjerren.
Verheft har nou bij nei ijn luister oone stjerren!
Twa jonge Prinsen / en de Vaar nog ijnne bloei!
Groei op en waaksje vort Oranje stamme groei!
Op dat de neineef lang nog 't zwiet genot mei prieuwe
Vin zokke vrugten! Ja! je meije opreugt mij lieuwwe /
De Oranje zinne / is nog mijn winskjen ijn mijn Zang /
Geaen noit net onder: mar beschijn uis Laon za lang /
Als Vrieslan / Vrieslan is / Mar war vordwaalt mijn ijwer!
Dit 's nog ta ier! ik viel / mijn snaren staene stiewer
Trog 't blied voruitzigt vin dit Hoes / as 't nou nog heert.
Mijn sjongster / dij har wer ijn blied vertrouwen keert /
Ta Willim, tjinnit eerst nog oors hette op te sjongen:
En dan oer hem / zijn Wief, en Vorstelijke Jongen
Alle oervloed vin gelok en heil te wenskjen / en
Opriugt te bidden / het ze winskje en bidde ken /
Vor 't wuddig hoes / dat nou mijn Zang nog wat mat rekke.
'k Mat eerst ris vin de Prins zijn beste aoders sprekke.
+
Op dat ik ijn de rin / de Boeren gauw ris toon /
Vin wat vor aoders dat uis Willem is ien Zoon;
Dan zilze ien pat ligt meer mei agting oon hem tinke.
Mogt no de heegste kragt mij Geest en ijnvloed schinke!
Mogt ik no ijnvloed vin vorljeugte kennis ha!
't Giet goed! ik stap te bek / nei de aode tieden ta.
Dog zil net zisse: hoe 't we ijn aode Boeken lesse /
Dat Nassaus hoes / en volk / omtrent bekend mogt wesse
Vin vjouwer hondert jier / nei 't eerste Christendom.
O nee! 'k begien mar eerst / mij Aode Hindrikom:
Dij stoon is toezen jier / en trije hondert letter
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In trije-in-tweintig jitte; altaest, ik wit naet better!
Dy Hindrik wier ien Greaf fen Nazzou. Dizze Beam,
(Forjou my, dat ik hier ien Minske zoa beneam,)
Het zokke Twijgen trog zyn Soon, zyn Otte, schetten,
Dear 't ganske Oranje Huws, yn 't rom wier yn besletten.
Dy eerste Ingelbert, dy Ottes Berns Bern wier;
In Fiertien-hondert, in jitt' twa-in-fiertig Jier
Forstoan is, krigge ien Soon, dy hiette Jan dij Ade;
Dy twade Ingelbert, min kin 't hest naet onthâde;
Mei Jan dij Jonge tae zyn Soannen nei him liet.
Dy Jonge Jan, dy won ien Soon dy Hindrik hiet:
Mei Jitte ien oare; ik mien ien Willim, zoa 't ze zizze.
Doa folge Hindriks Soon; dy uws nuw 't Paed zil lizze
(b)
Nei Jonge Willim; in nei Ade Jan, zyn Broer.
Dit 's Willim de eerste nuw; dy koam az Prinz oan 't Roer,
+
Fen uws ellindig Lân; in zett' him op jin Spanjen.
Hab hondert tuwzenreis jitt' tank, oprjeugte Oranje!
Dy gritte Helt, ik zis fen de Ade nuw naet mear,
Brogt al dy tittels, fen zyn Aders Huwzen gear,
Yn 't Huws, dat min nuw neamt Oranjen in Nazzouwe.
Dat wier ien Mans man O! ik ljaeuw ik zoe naet flouwe,
Oaf zei ik, dat dy Wrâd zyn lyke noijt hie hân,
Yn 't weaegjen yn gefaer, toa best fen Tjerke, in Lân;
Mar Och! hy moest trog haet fen Spanjen 't libben litte!
Ien Spanjer toa dy Moart bekoft, zoa 't folle witte,
(c)
Sjit yn zyn eigen Huws toa Delft, him dwers trog 't hert!
Zoa spylet de oafginst feaek jon onforhoeds ien pert!
Het moeizemheit, in schrik, forwekte dit dy Friezen!

(b)

(c)

Dij twade Ade Jan; dear eigentlijk uws jinwirdige Prinzen uwt binne; want de Team fen Willim
de eerste, is mei de tredde Willim uwt stoan. Jan Willim Friezo, dij fen dizze Ade Jans
uwtsprijtzel, in zoa fenne zijdlijne, fenne forrige Prinzen wier, worde doa Prins; allijk az kindige
Ljoe witte.
De 10 Julij 1584.
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En trije-en-twintig nog: alteaest ik wit net better.
Dij Hindrik neaemde men de Rijke: disse beaem
(Vorschoon mij dat ik hier ien mensche za beneaem)
Het zokke takken trog zijn zoon / ien Otte, schetten /
Der 't gansche Oranje Hoes ijn 't roem wier ijn besletten.
De eerste Engelbert, dij Ottes Bens Ben wier
En vjittien hondert / en nog twa en 't vjittig jier
Vorstoon is; krijge ien Zoon dij hiet men Jan de Aode;
Dij twade Engelbert (men ken 't hast net omthaode)
Mei Jan de jonge ta zijn Zonen nei hem liet.
Dij jonge Jan, dij teelde ien Zoon dij Hindrik hiet /
Mei nog ien ore: ik mien ien Willim za 't ze zisse.
Doe volge Hindriks Zoon; dij uis no 't spoor zil lisse /
(b)
Nei jonge Willem, en nei Aode Jan, zijn Broer.
Dit's Willim de eerste no; dij koom as Prins oon 't Roer'
Vin uis ellindig Laon; en zett' hem op jin Spanjen.
Haf hondert toezen ris nog tank! oprjugte Oranje!
+
Dij Grutte Heldt! (ik zis vin de Aode no net meer)
Brogt al de Tijtels, vin zijn Aoders Huizen geer /
Yn 't Hoes / dat men no neaemt / Oranje, en Nassouwe.
Dit wier een Grutte baas: ik zoe gien tijtel vlouwe /
Of zei ik / dat de Wraod / zijn weaerga noit hie haon /
In 't weaegjen / ijn 't gevaar / ta best vin Tjerke / en Laon.
Mar och! hij moest trog list vin Spanjen 't Libben litte /
Ien Mordender / hier ta bekoft / za 't volle witte /
(c)
Sjit ijn ziijn eigen Hoes / ta Delft / hem dwas trog 't hat!
Za spijlet de oofgunst vaak / jin onvorhoeds ien pat!
Wat moeilijkheit en schrik verwekte dit de Vriezen!

(b)

(c)

De twade Aode Jan; der eigentlijk uis jinwuddige Prinsen uit binne; want de Lijnje vin Willim
de I, is mei Willim de tredde uitstoon. Jan Willim Vriezo, dij vin disse Jan de Aode zijn
uitspruitzel wier, en za vin de zijd Lijnje vin de vorige Prinsen, waod doe Prins. Ik zis dit oon
de Boeren. Geleerde menschen witte 't wol.
De 10 Junjus 1584.
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Min freesde mei dy Man it allis tae forliezen.
Zyn Soantje Maurits, dat ien tyge Jonge wier,
Wirt Prins yn Willims pleats, ien Feint fen zântien jier!
Oaf dearomtrint: it is zae krekt hest naet te onthâden!
Dy spylle aek yn zyn lijf, 't manheftig bloed fen de Aden.
(d)
Hoe great ien Oorlogsman in Lânshelp word dy net!
Hy kloppe Gieleag! in forjagg' him zet op zet;
Mei Fraerk zijn healbroer, aek ien Man, mar weinig minder,
Dij die uws fry het goed; mar Spanjen fry het hinder.
(e)
Nei Maurits dead uws Prins. Fraerk wier zoa ier naet stoôn,
Of de Oorde Willim folt zijn Pleaets; zyn woegz'ne Soon.
Mar korte freugde! ... Och ja! doe dy mar pas regjaerre,
(f)
Forstjaert hy oan dy pleag, dear tuwzenen oan stjaerre!
Zyn Widdou ('t dogt my oan dat ik 't gefal jitt' neam)
(g)
Komt weinig dagen nei zijn Stjaerren ijnne kream;
+
In krigge ien Soon, dy jae wer Willim hiet; dy tredde.
Dy woegs zoa ier naet op, of moast uws Län wer redde.
Hoe great yn oônsjen word dy Man; in hoe bemind!
In hoe wier 't algemien toa zijn gelok al zind!
Het rjugte dy naet uwt! nin Minsken zoene it ljaeuwe!
Dy Britsche Keuning zelz, moest fen zyn parren prjaeuwe,
Zyn eine Schônfaer; doa hy 't Rijk, in Willim kronk;
Trog Paeps toa wirden; dear dy moedfear Jaep ontzonk;
In aek dy Krone! in hij zoa uwt zyn stoel ging flugten;
Dear Willim ynstoep; in dy rype, in zwiete frugten,
Fen zijn forwinnen oan zijn dead, (spyt Japik) iet.
Wylz Ingelân dy Forst zijn Heit, in Lâns holp hiet.
Der hij az Prins uws Lân, wer yn hy 't lok formjerre
Bobbe all' zyn Aders, aek op 't loffelykst regjerre;
Toa blyd nei tinkjen fen dizze onforzeagde Man.
(h)
Hoe krietenze om zyn dead, hier, in ijn 't Ingels Lân!

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Stoan, yn 't 58 jier 1625.
forstoan 63 jier Ad. 1647.
Oanne Poak stoan ijn zijn 25ste jier Ad. 1650.
Zân dagen.
stoan, nei dat er 14 jier Keuning west hie, 52 jier Ad. 1702.
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Men miende mei dij man / it alles ta vorliezen.
Zijn Zoontje Mauris, dat ien tijge jonge wier /
Wut Prins ijn Willims Pleaets; ien Feint vin zantien jier /
Of der omtrint; it is za krekt hast net te omthaoden.
Dij spijle eaek in zijn lief 't Manhaftig bloed vin de Aode.
(d)
Wat grutte Krijkshelt / en vorwinner wier dij net!
Hij kloppe Spanjen / en vordraeuw hem zet / op zet /
(e)
Mei Feaerk zijn heaelbroer / eaek ien Man / mar weinig minder.
Dij die uis volle goed: en Spanjen vrij wat hinder
Nei Maurits deaed uis Prins. De twade Willim / Zoon
Vin Fraeerk, wut nei de deaed vin hem / wer Prins / of schoon
't Ien korte vreugde wier; want doe hij pas regjerre
(f)
Moest disse jonge Prins / dat oone Pook nog stjerre
Zijn Widdouw ('t dogt mij oon / dat ik 't geval nog neaem)
(g)
Komt weinig dagen nei zijn stjerren ijnne kreaem
En krigge ien Zoon / dij je wer Willim hiet / de tredde.
Die woegs za ier net op / of moest uis Laon wer redde!
Hoe greaet en magtig waad dij Man; en hoe bemind!
En hoe wier 't algemien ta zijn belang gezind!
+
Het rjugte dij net uit! gien menschen zoen 't hast leaeuwe!
De Britze Keuning zelst / moest vin zijn Parren preaeuwe!
Zijn eigen Schoonvaar; doe hij 't Rijk / en Willim kronk;
Trog Paaps te wudden; der de moedveaer Jaap ontzonk:
En eaek de Krone; en hij za uit zijn Stoel ging vlugten;
Der Willim ijn stoep; en de rijpe en zwiete vrugten /
(h)
Vin zijn vorwinnen oon zijn deaed mei blijdschiep iet.
Wijl 't Engelan zijn Vorst / zijn vaar / en redder hiet.
Der hij uis Laon as Prins / war ijn hij avensjerre
Boppe al zijn Aoders eaek op 't Loffelijkst regjerre:
Ta blied nei tinken / en dij Mans onstjerb're Lof
Hoe krietenze om zijn deaed / hier / en oon 't Engelsch Hof!

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Stoon ijn 't 58 jier 1625.
Vorstoon 63 jier Aod 1647.
ijn zijn 25 Jier 1650.
Zaondagen.
Stoon nei dat er 14 jier Keuning west hie, en 52 Jier Aod wier 1702.
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Hoe nead woe min dy Prins, in beste Keuning mizze!
Nuw wier dy Lijnje wei! nin Soon forwagtenizze,
Nog neat fen zoks wier mear fen him! hij hie zijn goed
By Testemint forzeid, oan ien fen 't Duitze Bloed;
Jan Willim Friezo: jitt' fen Ade Jans Geslagte:
In Hindrik Kazemier zyn Soon: ien dy hy agte,
Dat wirdig wier az steun in stjoer for 't Lân toa stean.
'k Zil nuw naet heger nei dy Jan zyn ofkomst gean,
Om kortheit, néé; mar zis, hoe 't him naet lang mogt berre
Uws Prins toa wezzen. Mar het woe dy Man him werre,
For 't Lân! mar och! min word op 't onforsjoens Ont-Prinst!
(i)
Dij Man fen hoap forstjaert ontijdig! Hij fordrinst! ...
+
Wa zoe uws Lân, zoa fel yn rouwe, doa bestjoere?
'k Zil 't zizze! ... Hoa dy dead it hert fen eltz mogt roere,
In Jans Marijke koe bedompelje yn 't fortriet,
Uws Ljeave-Heer het teand, dat hy naet riedleas liet,
Dy op him hope, in yn dy need him toa him keerde;
(k)
Hy joeg uws wer ien Prins! het blydschip doa min 't heerde!
Fen freugde zong min: in min tanke for 't geschink;
IJn Tjerken in oeral! Dij jonge Prins, zoa 'k tink,
Zil jitt' by folle yn 't Lân, al schrjeoun stean yn 't geheugen,
Uws Fijfte Willims Heit. Ien Man, dat 's zuwnner leugen,
Fen zoa'n trog best bestean, az min mar weinig sjogt,
Dit koe 'k wol teane: mar dat wirk is omme nogt;
't Is eltz genôg bekind; 't bin dommerts dy 't naet witte!
Dy brave Prins; dy moast te ier aek 't libben litte;
Dy beste Friezo! och! Uws Fierde Willim stoar
(l)
Toa ier! of wier er al ien Fijfste Willim foar!
(m)
Het wier hij jong! ien Bern; dy pas fen Heit koe roppe!
't Ging lykewol, dog goed! it Albeschik hier boppe
Bewerre Him! hab tank, Goedjouwer! ... Albehâd...!

(i)
(k)
(l)
(m)

De 14 juljus 1711.
Agt wyke nei 't foröngelokjen fenne Faer.
De 22 fen Wijn-Moanne 1751. stoar uws Friezo, 40 jier âd.
Mar fierdeheal jier.
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Hoe nood woe men dij Prins en beste Keuning misse!
No wier dij Lijnje wei / gien Zoon / gedagtenisse
Nog neaet vin Zoks / wier meer vin hem; hij hie zijn Goed
Bij Testemint vorzei / oon ien vin 't Duitsche Bloed;
Jan Willim Friezo, nog vin Aode Jans Geslagte.
En Hindrik de Kasmier zijn Zoon / ien dij hij agte /
Dat wuddig wier / as Prins / en steun vor 't Laon te steaen.
'K zil no net heger nei dij Jan zijn oofkomst geaen /
Om kortheit: nee / mar zis hoe 't Jan net lang mogt barre /
Uis Prins te wessen. Mar het woe dij man hem warre /
Voor eed / en Pligt! het wier 't ien hoop dij ijn hem blonk!
(i)
Dit wier dij Prins dij za bedroefd ijn 't Zas vordronk.
Wa zoe uis Laon / za fel ijn rouwe / no bestjoere?
Hoe zeer dij Man zijn deaed it hat vin elk koe roere /
En zijn Marijke / koe bedompelje ijn 't vortriet /
Uies Lieven Heer / het toond / dat hij net ried'loos liet /
Dij op hem hope / en ijn de nood hem ta hem keerde.
(k)
Hij joeg uis wer ien Prins! wat blijdschjip / doe men 't heerde
+
Vin vreugde zong men! en men tanke vor 't geschink /
In Tjerken, en oer al. Dij jonge Prins / za 'k tink /
Zil nog bij volle ijn 't Laon / al schreun steaen ijn 't Geheugen.
Uis Vijfte Willims Heit / ien Prins / 't is zonder leugen /
Vin za'n trog braaf besteaen / as men mar weinig sjogt.
Dit koe 'k wol tone / mar dat wurk is omme nogt /
't Is elk genoog bekend; 't bin dommerts dij 't net witte!
Dij wijze Vorst / dij moest te jong eaekt 't libben litte!
Dij beste Friezo! Och! uis vierde Willim stoor!
(l)
Te ier; of wierder al ien Vijfde Willim voor!
(m)
Het wier hij jong! it wier ien lijts onnoosle jonge
Mar 't ging God tank nog goed! wa zoe nou dan net sjonge?
En tankje 't albestjoer dij alles za het stjoerd!

(i)
(k)
(l)
(m)

De 14 Julius 1711 ijn 't 24 Jier vin zijn libben.
agt wijke nei 't vordrinsen vin de Vaar.
de 22 October 1751 stoor uis Vriezo 40 Jier Aod.
Mar vierdeljier.
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O! hoedje uws eaglust fort! in meitz' him griijs, in âd!
Zoa dear: rjugt gritte Soon, fen zokke wirdige Aders,
Hie 'k staemmerjende eaet fen jon stamfolk, uws Behaders...!
Opnjunte toa jons roem, in blydschip fenne tijd
Dy nuw forschijnt. Wier eltz ijn 't hert mar nuw zoa blijd
Az ik! in koe 't dy Prins, in 't frjeounlijk Huws formeitze,
Ik zeag mijn zin foldien; in zoe der 't zwiet fen smeitze.
Mar muwlyk is mijn winsk, by folle al fierste bot:
Dear 's altijt Folk, dat mei jons goede miening spot.
+
Fest binne er hier of dear, kwae Minsken, dy wol zizze;
(n)
Hoa doar zoa'n lompen Boer zok Rijmjen ouwnnerlizze,
't Riert nearnje nei! hij slagt dy Aap op stelten wol!
In ligt zeit wer ien oar; oan Noas, in AEren fol
Fen onforstân forsteld; dat schynt ien Baes toa wezzen
IJn Wittinschip; alteast dy bjuister pielt mei lezzen.
Hoa kin ien Boere Minsk, zoa Rijmje fen uws Lân;
In fenne Prinsen! In wer goe fen oar forstân,
Zill' zizze, dat min jon mei zoks naet moat bekreunje;
Dat me op dy kinnis, toa jons ongelok kin steunje;
In meitze for zyn steat, dear fen ien kweade gruwn!
Wer oare; dy den aek wer oar forstân is juwn;
Het helpt dy Minske dogs dat Rymjen, in dat schrieuwen!
Hy hie by Hijnzers, Ky, in 't Boere wirk toa blieuwen.
Mar eltz zis het hy wol! ik wit wol het ik ziek.
Az 't my mar naet oan kunst, in oars jitt' het ontbriek,
'k Zei mear. Wa kin dogs eltz, dy moele snoerje of stopje?
Het moat min naet al faek, fen Rabbery forkropje!
Ik sjong den furt, dear my dy tijd zoa sjongstof jout,
Trog Willims komst; dear 't Lân zoa blyd yn Him oanschout.
It Bloed fen her, wer trog uws God zoa faek forscheande:
Oan wae dat hy zyn hân zoa aegenschynlyk teande:

(n)

Staedtjers, of Geleerde Ljoe, hie 'k yn dy eerste Druk; ik hab byfon dat naet dy, mar ore, dy
fen dizze namme muwlyk binne, er hette oer hiene toa snapjen: dearom hab ik hette foröringe
meitze moatten.
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215

220

225

230
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Ze der za hie 'k ijn 't kort / vin elks ien bijttje roerd.
Rjugt adig lootje vin dij stamme; om za te strekken
Om 't Boere Volk ris ta heegagtjen op te wekken /
Vin dat beroemde Hoes; en blijdschiep vin de tied /
Dij no verschijnt: wier elk ijn 't hat mar no za blied /
As ik; en koe 't de Prins en 't vreaenlijk Hoes vormeitze /
Ik zeaeg mijn zin voldien; en zoeder 't zwiet vin smeitze.
Mar mooglijk is mijn wensch / bij volle al vierste bot.
Der 's altijd volk / dat mei jens goede miening spot.
Ligt binne er Stedtjers / of geleerde Lieuw / dij zisse;
Hoe dorst za'n lompen Boer / zok rijmen onderlisse?
Hoe rooit dat hier! hij slagt de Aap op stelten wol!
En ligt zeit wer ien oor / oon noos en eeren vol
Vin onvorstaon / vorbaasd; dat schijnt ien baas ta wessen
In wittenschiep: alteaest dij ijslijk pielt mei lessen!
Hoe ken ien Boere Mensch za rijme vin uis Laon!
En vinne Prinsen! en wer goed vin oor vorstaon;
Zil zisse; dat men jin mei zoks net mat bekreune;
Dat me op dij kennis ta jins ongelok ken steune:
+
En meitze vor zijn steaet / der vin ien kweaede groon.
Wer ore; dij dan eaek wer oor vorstaon is joon;
Het helpt dij Kerel dogs dat rijmen / en dat schrieuwen?
Hij hie bij Hijnzers Kij / en 't Boere wurk ta bliuwen!
Mar elk praat za hette oon; ik wit wol wat ik ziek!
Als 't mij mar net oon kunst / en oors nog hette ontbriek /
'K zei meer. Wa ken dog elk de moele snoerje / of stopje?
Men mat za volle dogs vin rabberij vorkropje.
Ik sjong dan vort / der mij de tied za sjong-stoff' jout /
Trog Willims komst: der 't Laon za blied ijn hem oonschout
It Bloed vin har / war trog de Here uis za vorschoonde.
Oon wa dat hij zijn haon za egenschijnlijk toonde!
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270

Het gruwn toa tankjin in neitinkjen uws dit leit.
Rjeugt Brauwe Prins gean furt yn deugden az jon Heit
In Oarre Heit; in mear fen jon berugte Stamme:
Zoa teanne Y, dat Y rjeugt fortjinje Oranjes namme.
Pas op gerjeugtigheit yn al jon heeg bestjoer!
Het hinget dear naet oan! tinkje altyt dat aon 't Roer
+
't Byhâd of streanjen fen 't Lans-schip, in allis hinget:
Az Leaze Steatkunde, of geweit, nei 't hert jo tinget,
Ziek dat de ontbleatsjen! jaen op alles waekker agt:
't Is folle yn 't eerst mar lyts, in faek wol yn jons magt,
Dat by forzomjen is toa helpjen nog toa keren:
Dit 's uwt foarfallen fen allykfol het toa leren.
Ien Prins hjert az ien Eern toa sjen toa zyden oaf,
In zoms him sjende blyn hest hâde in hjerrind doaf.
Hâd de Effener fen 't Lân dogs altyt yn 't formidden,
Trog flyt, trog weitzen; in trog onophâdlyk bidden.
Zet nutte kunsten oan. Forheegje brauwe Ljoeu.
Tins naet, trog Wyze-Prins, dat 'k jo hier lezzen schrjoeu;
O néé! dat 's fier fen honk! ik zis mar het ik winske:
In dat dy Prins al dogt; 'k wier fest ien zimpel Minske
Zoa 'k my forstoute, zoa jo ouwnner 't eag toa sjen.
Uws Bern dy zille 't nut fen Willims wirk jitt' tjen.
Het zis ik! tjen wy 't naet! my tinkt wy dog 't wol tyge!
't Wird wier er uwt; 't hie oars mar best west hie 'k dat zwyge!
Mar werom aek? Uws Prins, dy goedens zelz, dij sjogt,
Dat Boerske ienfâdigheit my hier zoa praten dogt.
Ja goede Prins zoa is 't... Wy sjen jon wys bestjoeren:
Faer zoa mars furt! Wes az dy Spin; dy 't Net fielt roeren,
Zoa ier ien Fljaender yn her ruwnne webbe fljeugt:
In zoa her Ryk herstelt, in 't onrjeugt straft in rjeugt.
In jae yn twiske, wit her triettje wol toa spinnen.
't Ryk uwt toa zetten, in her koaken folt fen binnen.
Zoa meij wy hoapje, dat dit praegtige Gebouw,
Dear all' jon Aders, zoa forwuwnnerlijke trouw
Oan boud habbe; uwt dy gruwn toa eltz in ien zyn wuwnner
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Wat groon ta bliedschjip en erkennen uis dat Leit/
240 Rjugt brave Prins/gong vort/ijn deugden as jiens Heit:
En Orre-Heit / en har / dij 't Laon hier ha behaoden!
Trog tijgge Prins / en Ben / vin zokke wuddige Aoden /
Pas op gerjugtigheit ijn al jins heeg bestjoer!
Het hinget der net oon! tink altijt / dat oon 't Roer /
245 't Behaod of Straonjen / vin 't Laonschjip/en alles hinget.
Als fijne Steaetkunde of gewelt nei 't hat je tinget/
Sjog dat te ontdekken: jou op alles wakker agt;
't Is Volle ijn 't eest gering/en vaak wol ijn jins magt/
Dat bij vorzomjen is ta helpen nog ta keren:
250 Dit 's uit gevallen / vin allijk vol wat ta leren.
Ien Prins past roonom vol vin egen as ien Eaen.
It ken ien Laon noit goed / as bij dij Vorsten geaen/
Dij 't Volk regjerje nei rjugtmatigheit / en reden.
Haod vrede: of vjugt is 't tied; brek noit gewigtige Eden;
255 Kweek nutte Kunsten oon: vorheegje brave Lieuw.
Tink net / trog wieze Man / dat 'k jou hier lessen schrieuw:
O! nee / dat 's vier vin honk; ik zis mar het ik winske /
En dat de Prins reeds dogt. 'K wier vest ien zinloos Minske/
Za 'k mij vorstoute / za jou onder 't eaeg te sjien.
260 Uis Ben dij zille it nut vin Willims wurk nog tjen.
+
Wat! preuwe wij 't al net! mij tinkt wij dog 't wol tijge!
't Wud wier er uit! 't hie ligt mar best wes hie 'k dat zwijge.
Mar warom eaek? uis Prins de goedens zelst / dij sjogt/
Dat Boersche onnozelheit mij hier za praten dogt/
265 Ja Goede Prins za is 't! wij tankje God! ijn 't bidden
Dat hij je vort za stjoert; dat goede zorg/uit 't midden/
Vin 't Lanschjips Web/jins eeg nei alle kanten slagt/
Gelijk de Spin ijn 't net. En as er onvorwagt/
Hette ijn dij webbe vljugt dat op de daad ta vangen
270 Ta meeste nut vin 't Laon Gods ere en elks belangen.
Dan mei wij wagtje dat dit pragtige Gebou/
Der al jins Aoders / za vorwonderlijke trou /
Oon boud ha/uit de groon ta al de werelts wonder /

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

+

[blz. 10]
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Zoa heeg optein, jitt' mear folmekke wirt: bezuwnner,
Az dit mei hert in eaeg nei boppen keart geschiet
Nuw wirt it tyd; om dat myn pligt it my gebiet,
+
Toa winskjen oan dat Huws, dat uws zoa heeg forëret,
In dat zyn agting trog zyn komst oan uws forkleret;
Dat wy mei zoa'n formeak forëerje fen uws kant,
Dy beste zeinings... Wa dy nuw myn Snearen spant
Op heeger teanen! ... O! het zil ik nuw beginne...!
Op 't lest jitt' nei Apol, op steile Parnas rinne,
Az folle Rijmers? néé! dat bin ik zoa naet wind!
In aek zoa bin ik dear az fraemd in onbekind;
Hy zoe zyn help oan mij nin frjeoun fen him ontzizze.
Wa zil ik myn gebrek, in winsk den iepen lizze!
'k Moat blieuwe by myn tean, in Rymje krepel furt:
In winskje, in bid zoa goed ik kin, dy Prins yn 't kurt,
Gods djoerste zeinings toa: dy wol myn Zang den stjoerje!
Zyn Geast, dy wol myn Geast in stramme Snaeren roerje;
Dat ik oprjeugt fen hert in miening dit mog dwaen.
Uws Ljeave Heer den is mijn winskjen, wol dogs jaen
Dat uws Gemienebest, oanhâdind mog befyne,
Dat dat dy Zinne fen Oranje mei beschyne!
In dat de Oranje-Beam yn folle waegsdom bloeit!
Dat fromheit, deugd in rjugt, by Willims haerskjen groeit.
Dat Hy mei zyn Sophy, yn 't greatst gelok zyn daegen
Oan ein bringt: in zyn Bern dat paed nei 't wolbehaegen
Fen God opfolgje: in dat yn 't allerjongst Geslagt!
In yn dat Hoaf her Glans, her Heerlykheit in Pragt
IJn bringe meije, dear gien Winsk her zil mislokje:
Mar, dear ien zed folöp, her altydt zil forrokje;
Fen zok bekoarlyk goed, az nimmen oijt hier sjogt!
Dear elk ynwinner, wa 't aek is, yn 't minst naet dogt
Az tankjen, priesjen in forwuwnnerjen in sjongen!
Dear alle Prinzens Prins, trog tuwzenen fen tongen
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Za heeg vorheft; nog meer voltein wut; en bijzonder/
275 As dit mei hat en eeg nei boppen keerd geschiet.
No wut it tied; om dat mijn pligt it mij gebiet /
Te winskjen / oon dat Hoes dat uis za heeg vorëret;
En dat zijn agting trog zijn komst oon uis vorkleret /
Dat wij mei zan vormaak vorëerje vin uis kant /
280 De beste zegens. Wa! dij no mijn snaren spant /
Op heger tonen! Och! het zil ik no beginne!
Op 't lest nog nei Apol / op steile Parnas rinne /
Als volle Digters? nee! dat bin ik noit net wend!
En eaek za bin ik der/as vremd/en onbekend.
285 Hij zoe zijn help ien Boer / gien vreaen vin hem / ontzisse.
Wa zil ik mijn gebrek / en wensch / dan iepen lisse?
'k Mat blieuwe bij mijn trant; en rijm mar kreupel vort.
En winskje en bid / za goed as 't is / de Prins ijn 't kort /
Gods rijke gaven ta! dij wol mijn Zang bestjoere!
290 Zijn Geest / dij wol mijn Geest / en stramme snaren roere!
Dat ik oprjugt vin hat al biddend dit mei dwaan.
Uis Ljaeven Heer / dan is mijn zugten wol uis jaan /
1)
Dat uis gemiene best bestindig mei bevijne /
Dat har de zinne vin Oranje mei beschijne /
295 En dat de Oranje Beaem ijn volle luister bloeit!+
Dat vrome deugd / en rjugt/en trouw / op 't weeldrigst groeit.
Dat Willim en zijn Wief / ijn 't greaest gelok har dagen /
Oon ein bringe: en har zied / dat spoor nei 't wolbehagen
Vin God opvolgje/en dat ijn 't alderlest geslagt!
300 En ijn dat Hoof / har Glans / har Heerlijkheit / en Pragt /
In bringe meije / der gien wensk har zil mislokke:
Mar der ien zed volop / har altijt zil vorrokke /
Vin zok bekoorlijk goed / as nimmen oit hier sjogt!
Der elk ijnwenner/wa 't eaek is / ijn 't minst net dogt /
305 As tankjen / prijsjen / en vorwonderjen / en sjongen!
Der alle Prinsens Prins / trog toezenen vin tongen /

1)

Hs. bestinding.
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310

315
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In Ere-teanzels, wirt forhege om al zyn deugd!
Wer yn hy aek naet lytz foldien wirt; mar forheugd
+
Mei Eeuw'ge tekens fen zyn frieounschip eltz bejegent!
Zoa winskje ik gritte Prins! dat God jons Hoes jitt' Zegent!
Nim 't zoa dogs oan! it is uwt kleare ljeafde, in gunst
For 't Prinze Huws; of is 't yn 't minst naet nei dy kunst.
Mar jaen Y dogs foräl, Bestjoer fen alle dingen,
Dear min uws Lân oeral, fen blydens op sjogt springen,
Jou dogs dat eltz dy miet fen rjeugte blydschip haôt!
Hoa minnig, dy nuw puur fen lozze gikheit spaot;
Naet ienreis tinkt, werom dy Brauwe Friezen tinke;
Dat al dy blijdschip, dy jons hân uws nuw woe schinke,
Op Kerstelyke gruwn moat steunje, sjen omleeg
IJn gunst op Frieslan! ... Lit uws blydschip yn jons eeg
Dogs goed wezze! is 't naet zelz jons eijne wyze wille,
Dat wy den blyd, in den wer droevig wezze zille?
Min kin yn alle ding dy miet toa boete gean,
Dat 's wier; mar wyze Ljoe, zille altyt dear nei stean,
Op tyd in pleats, her pligt, yn al her dwaen toa teanen.
't Beljeaf joa, gean ik het toa fier, my toa forscheanen!
Bystjoer myn hert in dat fen eltz oprjugte Fries!
Hoa minnig dyt it naet toa jammerlyk forlies
Fen al zyn wolfaert, dat hy altyt zit toa protten!
Of az ien blyne Mol, yn de Ierde leit toa wrotten!
Dy mient dat min misdogt oan blydschip in formaek;
Dear God dy zelz uws jout! 't is den ien nutte zaek
In toa Gods ere, in toa 't wollibben rjeugt neadzaeklyk.
Dy blydschip mekket alle ding op ierden smaeklyk;
In goed, ja nut, in God, de Alwyze wol it zoa!
Werom schikt oarz zyn hân, zoa myld uws alles toa?
Zoa schinst hy oan ien Lân, formeak in blyde deagen
Trog goede Forsten; az jae nei zyn wyz beheagen
Oppazze, dat jae trou for 't Folks wolferren stean.
Eltz tink reis, hoe 't it noijt op Ierden goed koe gean,
+
Az uws de Alwijsheit naet trog zokke Minsken stjoerde!

+

[blz. 20]

+

[blz. 21]
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En Eretekens wut vorheft om al zijn deugd!
War ijn hij eaek net lijts voldien wut: mar vorheugd /
Mei Eeuwge tekens vin zijn vraeunschjep elk bejegent.
Za (bid ik) grutte Prins, dat God jins Hoes nog zegent!
Ontvang mijn wensch dog / 't is ien teken vin mijn gunst
Vorschoon mijn dommens tink het wit ien Boer vin kunst.
Mar jou nog boven al / bestjoer vin alle dingen /
Der min uis Laon / oer al / vin bliedens op sjogt springen:
Jou dogs / dat elk de maat / vin rjugte blijdschjip haot!
Hoe mennig dij nou puur / vin losse gikheit spaot;
Net ienris tinkt / warom de Brave Vriezen tinke;
Dat al de bliedens dij jens haon uis no woe schinke
Op Chrustelijke groon mat steune; sjen dogs del /
In gunst op Vrieslaon: en lit dit uis blied gestel /
Je dogs behage! 't is jins eigen wijze wille /
Dat wij dan blied / en dan wer droevig wesse zille.
Min ken ijn alle ding de maat ta boeten geaen /
Dat 's wier! dij deugdzam is zil altijd der nei steaen /
Op tied en pleaets / zijn pligt / ijn al zijn dwaan ta tonen.
't Behaag jou / geaen ik wat ta vier / mij ta vorschonen.
Bestjoer mijn hat / en dat vin elk oprjugte Vries.
Hoe mennig strekt it net ta jammerlijk vorlies /
+
Vin al zijn wolvart dat hij altijt zit ta protten:
Of as ien bliene mol ijn de iede leit ta wrotten!
Dij mient dat men misdogt oon blijdschjip en vormaak;
Der God dat zelst uis gunt / 't is dan ien nutte zaak:
En ta Gods ere en ta 't wol libben rjugt noodzaakliijk:
De bliedschjip makket alle ding op iede smaaklijk /
En goed mei tankjen: ja God zelwer wol 't za ha;
En hierom schikt hij uis vin alles wijslijk ta.
Za jout hij oon ien Laon vormaak en bliede dagen
Trog brave Prinzen, as zij nei zijn wolbehagen /
Oppasse dat ze trou vor 't Volks belangen steaen.
Elk tink vrij dat it noit op ieden goed koe geaen /
Als God net mid'lijk uis trog zokke menschen stjoerde.
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345
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Dear hy de herten fen uws Prinzen den zoa roerde,
Dat jae zoa for uws Lân, yn schrep stiene al de tyd;
Zoa jout hij uws aek gruwn toa blijdschip, wez den blyd,
Nuw binze by uws, dear wy mei ien goed betrouwen,
De wolfert fen uws Lân neist God habbe op toa bouwen!
't Is eltz zyn pligt; in 't is de Prins toa great plisier.
Wez blijd, in sjong mei my: 't giet nuw naet ligt toa fier.
Hier hie 'k myn Wolkomst-winsk fen de eerste druk besletten!
Nuw moat er dit jitt' oan: dat tjinnet naet forgetten:
'k Hab 't leste Fers hette oars az 't eerste spjealle in schrjeoun.
'K bin yn uws Ade spreak mar healweis jitt' bedrjeoun;
Ik mien it zil er dogs al fry het goed nei lykje:
Hoe folle zis ik naet, dat mei dy Lezzers blykje.
Ik hab mei opzet wol het fryheit toa my noam,
As 't naet dy zin fordoar: in az 't zoa nauw naet koam.
AEk hab ik 't allerfraemst, wol hier in dear forzjaefte.
Ljaefhabbers, schik hette yn mei my, is 't mei beljaefte!
Jin Spotters nuw nin wird. Kin de Ade Frieske spreak
Lez-lust opwekje, 't zil my tygje toa formeak;
Ja muwlyk porje om reis by wolfaert meer toa schrjuwen,
Az tyd it pleats jout. Nuw 'k ziz jitte, ik hoap toa bljuwen,
De goede Lezzers Frjeoun; in winskje ze ien for ien
Mei Nazzauws Huws it best! Ze dear nuw is 't den dien!
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Der Hij de hatten vin uis Prinse Hoes dan roerde
Dat zij za vor uis Laon / ijn schrip stiene al de tied;
Za jout hij uis eaek groon vin blijdschjip wes dan blijd;
345 No binze bij uis der wij mei ien goed betrouwen /
De wolvart vin uis Laon neist God habbe op te bouwen.
't Is elk zijn pligt: en 't strekt de Prins ta zijn plizier /
Wes blied / en sjong mei mij 't giet nou net ligt ta vier.

De Lesser wes za goed en sjog de Vouten oer, de tied liet it net ta om alles te helpen.
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[Voorrede voor de tweede druk]
Ien wirttje oon de lezzer!
Fremd in tjoed zil 't muwlijk immen lijkje, dat ik ien Forredeninge for ien Rijmel-Fers
pleaetze: mar stil hette! min leert za lang az min libbet, zeit it sprekwird. Ik hie op
mijn wijze mijn Wolkomst-winsk, za plat in ienfädig schrieoun for 't Boere Folk az 't
koe, nei de jinwirdige meast bij uws bekende sprake: in hie der neat op sjoen, hoe
't it nei 't Ad Friesk moest, mar, hoe 't min 't best forstean in Lezze koe; te meer jitte,
om dat de Ade Frieske Tale za folle wirden het dij bij uws onbekind binne, in aeaek,
om dat ik mij der neat to ijnsteat fon, nog ijn 't allerminst er mij for uitjoeg dat dwaen
to kinnen. Mar het falt er foor! za kort komme mijn wirk neat onder elks egen, of de
iene hie er dit, in de ore er dat fen to zizzen. - Dij Ljoe der ik prinzepeal for miende
schrieoun to habben, in nei wams befetsjinge ik mij schikt hie, hab ik befoôn, kin er
doz, alteaest folle onder dij, neat mei to rjeougte komme; in ore dij ik wol togt, dat
er neat oon habbe schoene, in mij derom ligt wol finne zijden uwtlaitze, of bijkibje
schoene, hab ik, to mijn blijwezzen, befoôn, habbe her formeitze kinnen ijn 't Fers,
neat jinstaende dat it lilktuwten ijnne wei wezze mogge, in habbe mij dit derom meer
az ien reiz to kennen jon, ijn Frieounschip; wer onder folle Oonsjenlijke in brave Ljoe
binne; wams frieounschip ik heegagtje. - Mar ik zil aeaek neat ontfeinsje het dij er
op jin zeine to habben; dat wier de spjealdinge, dij moest, zeine ja, nei 't Ad Friesk
wezzen habbe. Ik forschaene mij mei to zizzen dat ik om ienfâdig Boeren, in folle
dij Ad Friesk neat lezze koene za dien hie; mar ja zeine; dat koe neat helpje, dij lust
hie koe 't den za wol lezze az oorz; in ore koe doz neat oonhelpje, ik moest mij neat
nei de onkunde, mar nei de kundige schikje, in de Ade Frieske Tale neifolgje az ik
Boersch rijmelje woe - Het zoe 'k folle zizze! it wier neat oorz: (de koegel wier trogge
tjerke,) nei dat den folle goe Ljoe zelme fen de eerste rijgle, mijn wirk, ten oonsjen
fenne ijnhâd, in eaek om dat ik it ijn 't Boersk be-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

203
schrieoun hie, prijzene; in dij DRUKKER 't schien uwtforkoft hie, forzogt hij it weer op
to lizzen: dat ik him meer az ienreis oefret, doz op zijn bejertte ijnwillige hab: in it
Fers dat for Fjouwir Jier tro mij op dij PRINS mekke wier er him bij juwn; om dat er
wierne dij him der om oôn west hiene, in hab ze alle beide hette oerbinsche; in za
goed az ik it wist, nei dij least fin GIJSBERT JAPIX schoege, allijk az 't no ijnne Wrâd
komt. - Nim 't za den oôn Frieounen in forschaenje mij hette. Wier 't eerste neat
zonder misgrijpen, dit zil er aeaek neat frij fen wezze, it is hast neat to dwân zonner
gebrek. Folle fouten wierne ijn 't oôr boette mijn schuld; doz wit ik wol dat tro mijn
sleaeuwigheit in dommens er folle in wierne; bijneame dat ik mij neat oer al allijk ijn
spjeallinge wier; doz dat is zokken ligten zaak neat. Der binne ijn 't Boere Friesk
wirden dij min op onderscheatene mineare schriout. - Ik betankje ondertwiske eltz
dij mij onderrieugt. - Mar ik mot al dij lust habbe om mijn rijmelerij to lezzen jitte hette
zizze, muwlk tinze dizze in giene dat ik heel forkeert spjeald hab; az schil for zil,
schoe for zoe, in for en, dok for zok, nu for no of nou, doz for dogs, juwn for joon,
tuwzen for toezen: in hondert meer zokke; az onder ore, zalm zelm for zelz of zelme
in za fort. In den folle onlijke spjealling ijn allijkene wirden; az foltz in folk, eltz in elk,
sjongje in sjonge, tinkje, tinke, tinze; in folle meer, dat ik allegjerre neat beprate kin:
mar dij motte witte, dat neije oonliedinge fenne Tale, dit zô kin, efterfolgens GIJSBERT
JAPIX. - Za genoôg, mien ik: mij tinkt jimme zille er mei to rieougte komme, in 't
gebreklijke forschaenje. Ik winskje er eltz plisier mei; het onbeschoftige dwersbongels,
dij altijd az de zwerte MOMIS, mei her bijtsche tuwt in gljeouwne kloeren oonfalle
bijtje in schoerje, op 't jienige her neat neide nijdijge kop is, er aeaek oer knarzeltoskje
meije. Za lang az er goe Ljoe binne zille ir aeaek fen dij ruwge Boskdjear (dij min
Zatijrs neaemt,) wol wezze, dij heal minske in heal beest binne, in oer allis gnijsje
in gnobje. Of litze za wenschiepen in liltz neat wezze, dij to minste az Pan, jitte wol
muwlk mei ien Boksfoet omspringe zille! mar ljeave lit dat za wezze, mot dij aeaek
nin tijdkirtinge habbe? wij forwagtje dit fen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

204
nin rillikke Friezen. Ondertwiske, wij schiede uwt, in betjoegje ijn ruwne Frieske
opriugtheit to blieuwen jimme tjinner in Frieoun.
EELKE MEINDERTS.
Kollum de leste fenne Herst
Moanne 1777.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

205

Vertalingen van H.C. Andersen's autobiographieën in het
Nederlandsch
Eenigen tijd geleden vatte Magister Topsøe-Jensen, bibliothecaris voor Deensche
litteratuurgeschiedenis aan de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen, het plan op
om, in drie deelen, een reeks studiën te schrijven over H.C. Andersen als
autobiograaf. Het vorig jaar verscheen, als Kopenhaagsche ‘Doktorafhandling’, van
die reeks het tweede deel, dat de wordingsgeschiedenis behandelt van das Märchen
meines Lebens (I-II, 1847). Naar aanleiding van deze, en de beide andere publicaties,
die vermoedelijk binnenkort zullen verschijnen, wenschte schr. gaarne enkele
opmerkingen te maken over de diverse vertalingen van Andersen's autobiographieën
in het Nederlandsch.
De Levensschets van H.C. Andersen in het Ve en VIe deel van de Tijd (1847) is
niet een speciaal voor dit periodiek door Andersen geschreven autobiographie,
maar, zonder twijfel, een door den toenmaligen redacteur J.L. van der Vliet
(Boudewijn) vervaardigde bewerking van de niet lang te voren door Lorck te Leipzig,
als inleiding tot de Duitsche uitgave van de verzamelde geschriften, uitgegeven
1)
autobiographie das Märchen meines Lebens .
Een met Reitzel te Kopenhagen in 1853 gesloten contract aangaande een
Deensche uitgave der verzamelde geschriften noopte Andersen tot het samenstellen
van een nieuwe autobiographie, die in 1855 zou verschijnen onder den titel Mit Livs
Eventyr, en van welke, niet lang daarna, in 1858, de Leeuwardensche uitgever
G.T.N. Suringar, een vertaling zou bezorgen. In een door hem zelf vóór die vertaling
geschreven voorrede gewaagt Suringar van een Deenschkundigen medehelper,
den journalist Ilpsema Vinckers. Men zou

1)

Zie schrijver's opstellen in Neophilologus XXV (1940) en XXVI (1941).
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redelijkerwijze vermoeden, dat onze uitgever aan dezen man de vertaling van het
geheele werk had opgedragen. Maar dit heeft hij niet gedaan, waarschijnlijk, - zijn
beweegredenen verzwijgt hij in het voorwoord -, om financieele redenen. En dat is
jammer. Hij heeft, volgens zijn zeggen, Ilpsema Vinckers alléén capp. 13-16 van
Mit Livs Eventyr laten vertalen, d.w.z. de hoofdstukken, in welke Andersen verhaalt
van wat hem wedervaren is, nàdat hij in den zomer van 1846 de vorige
autobiographie had beëindigd; wat aan die capp. voorafgaat, - een stuk, overigens,
dat gevoegelijk den inhoud van deel I in Suringar's uitgave had kunnen vormen - is
niets anders dan Boudewijn's in de Tijd verschenen bewerking, die Suringar met
toestemming van den toenmaligen redacteur heeft mogen gebruiken, aangevuld,
waar het, naar zijn meening, pas gaf, met een door hem zelf vervaardigde vertaling
van das Märchen meines Lebens. Immers, zoo zegt Suringar, ‘het was veiliger op
het oorspronkelijke het oog te houden, omdat te veel van hetgeen ons belangrijk
voorkwam, was weggelaten’. Wij krijgen nu, door Suringar's zorgeloosheid, een ten
eenen male onjuisten indruk van Andersen's belangrijkste autobiographie: capp.
1-12 van Mit Livs Eventyr bevatten een beter gecomponeerd en een omvangrijker
gedocumenteerd relaas van Andersen's wederwaardigheden dan de
overeenkomstige hoofdstukken in das Märchen meines Lebens; ja, van wellicht de
belangrijkste in onzen tijd door eenig dichter vervaardigde autobiographie: op zijn
talrijke reizen door Europa heeft Andersen met nagenoeg alle in zijn tijd levende,
zoowel scheppende als reproduceerende, kunstenaars betrekkingen aangeknoopt.
Vergelijken wij den tekst van Suringar (S.) en van Boudewijn (B.) met dien van
hun beider voorbeeld, den Duitschen tekst van das Märchen meines Lebens (MML.),
dan leeren ons enkele malle gemeenschappelijke fouten, dat Suringar Boudewijn
doorgaans tamelijk nonchalant heeft afgeschreven.
1)

MML. blz. 21 : Jedesmal, wenn des Lehrers Geburtstag war, schrieb ich
ein Gedicht für ihn, das letzte Mal schalt er; B. V blz.

1)

Holbein Verlag, Stuttgart, z.J.
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353 - S. I blz. 17: Telkens, als de meester verjaarde, vervaardigde ik een
gedicht voor hem, de laatste maal gilde hij het uit. - MML. blz. 46: Ich
sprach nie von meiner Not, sonst würde man ihr abgeholfen haben; B.
VI blz. 9 - S. I blz. 39: Ik sprak nooit van mijn gebrek, anders had men
mij aan mij zelven overgelaten. - MML. blz. 60: Wenn er, der Rektor, einen
Funken von Poesie in meinem Gedichte fände, wollte er mir vergeben;
B. VI blz. 45 - S. I blz. 52: als hij er een vonkje poëzie in vond, dan wilde
hij mij vergiftigen. - MML. blz. 76: Durch Hoffmann's Schriften war ich auf
Gozzi's dramatische Märchen aufmerksam geworden; ich las il Corvo
und in wenigen Wochen hatte ich meinen Operntext fertig; B. VI blz. 50
- S. I blz. 63: ik vervaardigde in eenige weken een operatekst; het stuk
1)
heette de Raaf en was bewerkt naar Hoffmann's il Corvo .
Toch is, over het algemeen, de ons door Suringar geboden tekst verre te verkiezen
boven dien van Boudewijn, omdat Suringar ons zeer veel schenkt van wat Boudewijn,
in zijn overhaaste wijze van werken - hij wilde zijn bewerking gereed hebben, vóór
Andersen, in de eerste helft van Juni 1847, hier kwam - ons heeft onthouden. Zeer
zeker begaat ook Suringar een enkele maal, wanneer hij zelfstandig vertaalt, een
dwaze fout:
MML. blz. 63-64: Fein, beredt und der Held des Tages, sprach er mich
an; S. I blz. 55: een beschaafd en spraakzaam mensch, en de held van
den dag, sprak hij mij uit de hoogte aan.
of, in der haast verkortend, vergeet hij ons te vertellen, dat Andersen, vóór hij een
interessanten avond bij de koninklijke familie doorbrengt, inmiddels eerst van Leipzig
naar Dresden moet gereisd zijn (MML. blz. 213; S. II blz. 9-10). Soms verbetert
Suringar Boudewijn: Andersen vertelt (MML. blz. 85), dat, bij zijn eerste bezoek aan
Parijs, op de groote reis van 1833 tot 1834, ‘ein Zufall ihn zum ersten Mal mit Heine
zusammenführte’; Suringar, overigens, evenals Boudewijn, hier bekortend, verbetert
Boudewijn's: ‘Te Parijs werd ik door Heine vriendelijk ontvangen’ (B. VI blz. 53) in:
‘Te Parijs werd ik door Heine vriendelijk bejegend’ (S. I blz. 69). Maar soms niet.
Hij

1)

Zie Hoffmann's der Dichter und der Komponist (Dichtungen und Schriften XIII, 1924);
en Gozzi's il Corvo (Opere I, 1772).
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verzuimt, evenals Boudewijn het relaas van de groote reis naar Griekenland, van
1840 tot 1841, besnoeiend, óók ons te vertellen, dat Andersen, als hij, ziek te Rome,
zich haast om vandaar weg te komen, eerst naar Napels moet reizen vóór hij, aan
boord van een Fransch oorlogsschip, den tocht naar Griekenland onderneemt (MML.
blz. 122; B. VI blz. 108; S. I blz. 96). Nu en dan corrigeert Suringar bij Boudewijn
Germanismen:
MML. blz. 7: malte; B. V blz. 348: maalde; S. I blz. 6: teekende.
maar soms weer niet:
MML. blz. 27: Friedrichsberg; B. VI blz. I - S. I blz. 22-23: Friederichsberg.
En éénmaal voegt Suringar, eigener beweging, iets toe, wanneer hij, sprekende
over den Brunswijk-Hannoverschen gezant te Rome, Kästner, dien Andersen in
1846 leerde kennen, ons mededeelt, dat deze Kästner ‘een zoon was van de edele
dame, die Goethe in zijn Lottchen heeft afgeschilderd’ (S. II blz. 18).
Een volledig overzicht over wat Boudewijn meende te moeten coupeeren en wat
Suringar, alsnog, heeft wenschen toe te voegen, zou te veel plaats vergen. Tot blz.
70 van das Märchen meines Lebens slaat Suringar nauwelijks iets over, dat wij niet
zouden kunnen missen; Boudewijn had, zijnerzijds, ons wel wat meer kunnen
vertellen van de eerste ontmoeting van Andersen, ten huize van H.C. Örsted, met
den vaudevilledichter en censor J.L. Heiberg MML. blz. 63; B. VI blz. 47; S. I blz.
54), dienzelfden Heiberg, die, later, in 1841, in zijn En Sjoel efter Døden, waarin hij
de verdoemden in de hel dwingt van Andersen's niet zeer geslaagde drama's
Mulatten en Maurerpigen op één avond een voorstelling bij te wonen, onzen dichter
zoo vermakelijk zou plagen. Blzz. 70-240 van das Märchen meines Lebens, d.i. ±
⅔ van het werk, bevatten grootendeels een, naar verhouding wel wat te uitvoerige,
beschrijving van Andersen's reizen: van 1833 tot 1834 naar Frankrijk en Italië, van
1840 tot 1841 naar Italië en Griekenland, in 1843 naar Parijs, in 1844 naar
Duitschland, van 1845 tot 1846 naar Duitschland en Italië. Hier heeft Boudewijn
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steeds méér bekort dan Suringar, herhaaldelijk laat hij toch eigenlijk wel onmisbare
episoden onvertaald: het verblijf te Athene en de terugreis van Konstantinopel over
de Donau naar Weenen (MML. blzz. 124-125); de ontmoetingen met Rachel Félix
te Parijs en met Schumann te Leipzig (MML. blzz. 144-148 en 171); de ontmoetingen
met Jacob Grimm te Berlijn, met Mendelssohn te Leipzig, den in gezelschap van
Jenny Lind doorgebrachten Oudejaarsavond in Berlijn, de onvergetelijke dagen te
Weimar, de totstandkoming van het contract aangaande een Duitsche uitgave der
verzamelde geschriften, dat, immers, de aanleiding werd tot het schrijven van das
Märchen meines Lebens (MML. blzz. 200, 204, 208-211, 212, 213). Maar ook dáár,
waar, te midden van al die reisbeschrijvingen, interne aangelegenheden ter sprake
komen, laat Boudewijn ons vaak in den steek: bij hem lezen wij niets over Andersen's
karakteristiek van Edvard Collin, des dichters vriend en steun gedurende meer dan
veertig jaren (MML. blz. 83); van Andersen's verhouding tot zijn kunstbroeder Carsten
Hauch (MML. blzz. 92-94 en 97-99); van de door Heiberg uitgegeven
Hverdagshistorier (MML. blz. 97); van de ‘Studenterforening’ en de daar opgevoerde
tooneelstukken (MML. blzz. 105-106). Anderzijds bekort ook Suringar somtijds
onnoodig; wij missen bij hem: een beschouwing over den Koninklijken Schouwburg
te Kopenhagen en zijn personeel (MML. blzz. 110-111); de karakteristiek van
Öhlenschläger (MML. blzz. 133-134), op deze plaats te minder te missen, omdat
zij een pendant vormt van die van Thorvaldsen; het hernieuwd uitbreken van het
conflict met Heiberg naar aanleiding van Andersen's sprookjesdrama Lykkens
Blomst.
Ipsema Vinckers' vertaling van capp. 13-14 van Mit Livs Eventyr, die het grootste
deel van band II van Suringar's uitgave inneemt, is, over het algemeen, nauwkeurig;
op verzoek van den uitgever heeft de vertaler, blijkens het voorwoord, zéér veel
1)
bekort: bij een gelijk aantal regels op elke pagina beslaat de Deensche tekst ± 225,
de Nederlandsche ± 180 bladzijden. Een ethisch oordeel over het, in

1)

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København og Kristiania, 1908. (MLEv.).
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een vertaling, bekorten van een kunstwerk van waarde wil schrijver dezes niet vellen;
in aesthetisch opzicht lijkt hem een dergelijke handelwijze verwerpelijk. Wij krijgen
weinig te hooren van Andersen's boeiende reisavonturen en van de prachtige
beschrijving van den feestelijken intocht, in Kopenhagen, der Deensche strijders
na den driejarigen veldtocht lezen wij niets. Enkele fouten heeft Ilpsema Vinckers
gemaakt en hier en daar had hij zich op elegantere wijze kunnen uitdrukken:
MLEv. blz. 452: Skibskjøl; S. II blz. 45: scheepshol - MLEv. blz. 462:
Indbudt blev jeg til hver Middag, til hver Aften, og da hele Ugen forud var
besat med Indbydelserne, maatte jeg ogsaa ud til Frokost; S. II blz. 54:
De eene uitnoodiging volgde op de andere, en daar de middagen en
avonden niet voldoende waren om behoorlijk te kunnen rondkomen, moest
ik ook uitnoodigingen aannemen om te komen ontbijten - MLEv. blz. 469:
Lady Morgan beboede et Hus med smaa Vaerelser, fulde af Rococo, alt
havde et fransk Anstrøg og isaer den gamle Dame, hun citerede af mine
Bøger, som jeg vidste hun havde laest i Hast, men altid dog af en stor
Høflighed mod mig; S. II blz. 58: Alles om en aan haar had een Franschen
bijsmaak; niettemin was zij jegens mij de beleefdheid zelve. - MLEv. blz.
606: man hyssede; S. II blz. 121: zij lachten. - MLEv. blz. 608: Sejltour;
S. II blz. 122: zeilpartij. - MLEv. blz. 617: hvert Hold feirede sin
Sølvartiumsfest: S. II blz. 129: ook ik vierde mijn zilveren kunstfeest. MLEv. blz. 622: der var Blinddører i Tapeterne og Løntrapper; S. II blz.
133: in de tapijten waren scheuren en winkelhaken.
De New-Yorksche uitgevers Hurd and Houghton wenschten een nieuwe,
Engelsche uitgave van Andersen's verzamelde geschriften te bezorgen; zij bestelden
ook een nieuwe vertaling van Mit Livs Eventyr, en, bij den dichter, een vervolg op
deze zijn laatste autobiographie. In 1869 was hij met dit werk gereed; in 1871
verschijnt de Engelsche uitgave, maar, eerst in 1877, na Andersen's dood, door
toedoen van Jonas Collin Jr., Edvards zoon, die den dichter een paar maal op
buitenlandsche reizen had vergezeld, de Deensche. Zij verhaalt van wat Andersen
is wedervaren, nadat hij de autobiographie van 1855 had voltooid, en besluit haar
relaas met de beschrijving van de
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1)

feesten, in 1867, te zijner eere, in zijn geboortestad Odense . Van dit werk Mit Livs
Eventyr II, verscheen in de Kunstkroniek (Nieuwe Serie I, 1879), vermoedelijk van
de hand van den redacteur, Gerard Keller, een gedeeltelijke vertaling. Zij bevat nl.,
bijna uitsluitend, het verhaal van Andersen's verblijf in 1866, in ons land, te
Amsterdam, ongeveer een maand lang, ten huize van A.L. Brandt en, gedurende
eenige dagen te Leiden, bij de Kneppelhout's en te 's Gravenhage, in het hôtel ‘de
2)
Oude Doelen’ . De vertaling is, over het algemeen, juist. Als Andersen ons vertelt
van een voorstelling, in den Stadsschouwburg te Amsterdam, van Van Lennep's de
Vrouwe van Waardenburg, met mevrouw Kleine-Gartman in de titelrol, en zegt, dat
hij daar de groote actrice heeft zien optreden, eerst als ‘den kraftfulde Borgfrue’,
dàn als ‘aeldre Kone’, en, ten slotte, als ‘den aeldgamle Matrone’, dan moet hij zich
3)
vergist hebben, en Keller corrigeert hem terecht ; maar dan had hij ook, te voren,
Andersen's ‘i tre forskjellige Levealdere’ niet onverbeterd moeten laten (MLEv. II,
blz. 155-156; Kunstkroniek, blz. 60). Een fout maakt Keller, wanneer hij Andersen's
‘op ad Floden’ (MLEv. II blz. 160) vertaalt met ‘de rivier af’ (Kunstkroniek, blz. 61):
om van Rotterdam naar Antwerpen te komen, moest men, toen ter tijd, de Noord
4)
en de Dordtsche Kil op, en kon dan, aan den Moerdijk, zijn reis per trein voortzetten .
Dat Keller Collin's voorwoord vóór zijn uitgave, in zijn vertaling heeft wenschen op
te nemen, is begrijpelijk; maar wat hem bewogen heeft ons nog, bovendien, de
eerste zeven bladzijden van Andersen's werk te schenken, en dàn, plotseling, midden
in een brief van Ingemann

1)

2)
3)
4)

Collin's tekst is niet onberispelijk: op zijn reis naar Amsterdam overnacht Andersen in een
ongenoemde stad ved Rhinen; lees: Rheine. (Behrend og Topsøe-Jensen, H.C. Andersens
Brevveksling med Edv. og Henriette Collin, III, 1936, blz. 250).
Mit Livs Eventyr II (1908), blzz. 150-160.
J. van Lennep, de Vrouwe van Waardenburg (Romantische werken XXIII, 1872).
2

J.H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen, (1938 ).
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aan den dichter, zijn vertaling af te breken, is niet gemakkelijk te bevroeden.
Onmogelijk is het niet, dat men, over eenigen tijd, in Denemarken, een nieuwe
uitgave, en dan zeker wel, in de eerste plaats, van de autobiographie van 1855 zal
bezorgen; het is te wenschen, dat, nadien, van dit boeiende werk een waardige en
gave vertaling in het Nederlandsch zal verschijnen.
's-Gravenhage, Mei 1941
W. VAN EEDEN
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1)

Over eenige werkwoorden die ‘kijken’ beteekenen

Sedert ik in het 55ste en 57ste deel van het Tijdschrift heb geschreven over
‘Klanknabootsing als taalvormend Element’, twee opstellen waarin ik voor het eerst
heb uiteengezet, welke hypothese mij bij mijn etymologisch werk aan het
Woordenboek reeds eenige jaren voor den geest stond, heeft dit onderwerp mij niet
meer losgelaten. In de jaren die sindsdien zijn verloopen, is mijn geloof in die
hypothese stellig niet verzwakt, al ben ik mij er van bewust, dat het opereeren met
klanknabootsende wortels gevaar loopt te ontaarden in een soort van truc, waardoor
een etymoloog ten onrechte zou kunnen meenen een diep en zakelijk
woordonderzoek te kunnen vermijden.
2)
Uit hetgeen De Vooys in zijn laatste Akademierede over mijn artikelen zegt, blijkt
dat ik naar zijn oordeel aan dat, en zelfs aan een nog grooter gevaar reeds toen
niet ben ontkomen. Op blz. 15 daarvan schrijft hij: ‘Zodra een etymoloog of een
lexicograaf met een woord geen raad weet - hij wil liefst niet al te vaak zeggen
“oorsprong onbekend” - komt de verleiding om te zeggen: “waarschijnlijk
klanknabootsend”, waarbij soms ook “waarschijnlijk” achterwege blijft’. Zonder mijn
studies van 1936 en '37 uitvoerig te gaan verdedigen, meen ik toch te mogen zeggen,
dat ik het mij daarin zóó

1)

2)

Dit opstel is, zooals uit het onderschrift blijkt, geruimen tijd blijven liggen, voordat het op de
pers is gelegd. Intusschen heeft Dr. Heeroma in dit tijdschrift (Dl. 61, blz. 81 en vlg.) een
beschouwing over onomatopeeën gegeven die van een gansch andere strekking is, dan
hetgeen in de volgende bladzijden is meegedeeld. Was mijn artikel later geschreven dan het
zijne, dan zou het zeker noodig zijn geweest, daarin tegenover hem stelling te nemen; thans
echter geef ik er de voorkeur aan dit stuk ongewijzigd te laten drukken en later in een
afzonderlijk opstel mijn hypothese tegenover die van Heeroma te plaatsen.
De Vooys, Oorsprong, Eigenaardigheden en Verbreiding van Nederlands ‘Slang’. Meded. d.
o

o

Kon. Ned. Akad. v, Wetensch., Afd. Lett. Nieuwe reeks, Dl. 3, n . 7 (a . 1940).
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gemakkelijk niet heb gemaakt. Vooral de tweede van de stellingen die ik aan het
einde van het eerste opstel (Dl. 55, blz. 256) heb geformuleerd, legt den etymoloog
die met de hypothese der klanknabootsingen wil werken, nogal eenige beperking
op: met een bloot vermoeden op grond van een woordvorm of -beteekenis komt hij
daarbij niet klaar. En ik meen, dat met die stellingen als richtsnoer nog wel het een
en ander valt te bereiken op het gebied van het woordonderzoek.
Onder de woorden nl. waaromtrent ik al lang het vermoeden heb dat ze als
onomatopeeën moeten worden beschouwd, behooren die met de beteekenis ‘kijken’.
Erg voor de hand ligt deze onderstelling niet, en toen ik mijn reeds genoemde studies
schreef, had ik ze dan ook nog niet als zoodanig herkend. Doch ik wil nu trachten
het te bewijzen, of althans het tot een zekere mate van aannemelijkheid te brengen.
Ik begin daartoe met het woord kijken zelf, waarover W. de Vries in het 34ste deel
o

van het Tijdschr. (a . 1915/1916) een interessante beschouwing heeft gehouden.
Dr. van Haeringen heeft die in zijn Supplement op Franck-van Wijk's woordenboek
niet overgenomen; wel begrijpelijk, omdat zij, slechts gesteund door één analogon
(eng. to pry, dat hierbeneden nog nader ter sprake zal komen) wat al te onzeker
moest blijven. Wat evenwel niet twijfelachtig hoeft te worden geacht, is het formeele
gedeelte der etymologie, nl. dat in het Engelsch twee ww. bestaan, to kick en to
keek die in de Middeleeuwen (beide woorden dateeren in de bronnen van ongeveer
1)
1380) tot in de 16de eeuw nagenoeg dezelfde vormen te zien geven . Hij construeert
voor to kick een oudeng. * cicc(e)an (of * ciccian), naast * cic(e)an (of *cícian) voor
to keek. Of een Ogerm. ww. *kîk(i)an (het woord komt behalve in het Eng. en het
Nederl. ook in het Nederd. voor en is vandaar in de Skandinaafsche landen
doorgedrongen) oorspronkelijk zwak of sterk was, is niet geheel zeker. Persoonlijk
ben ik geneigd het eerste te gelooven, en De Vries is blijkbaar van dezelfde meening.

1)

Ook in het Ndl. komt kicken voor in den zin van ‘kijken’ (zie De Vries, t.a.p. en NED op K e e k ,
v.).
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Doch Agathe Lasch behandelt in haar Mnd. Gramm. kîken onder de sterke ww. van
de eerste klasse (§ 425, anm. 1) en spreekt (anm. 2) van ‘schwache nebenformen’.
Sedert de 16de eeuw nu heeft eng. to kick, met de beteekenis ‘schoppen’ zich
duidelijk gedifferentieerd van het thans nog slechts gewestelijk (in het noorden van
Engel. en in Schotl.; zie NED) bekende to keek. Het laatste is, althans volgens de
1)
Vries, een niet-gediphthongeerde vorm die identiek is met ons kijken . Om nu de
zeer uiteenloopende beteekenissen van kick en keek naast elkaar begrijpelijk te
maken, gaat De Vries uit van een begrip ‘zich [naar iets] wenden’ en ontleedt de
bet. ‘schoppen’ van to kick als ‘zich met het been -’, en die van to keek als ‘zich met
de oogen naar iets wenden’. Dit heeft wel iets van een gelegenheidsverklaring, en
toch ligt zij waarschijnlijk niet zoo heel ver van de waarheid af.
Slaat men in Murray's woordenboek het artikel K e e k op, dan leest men: ‘It is
noticeable that the vowel of keek corresponds with that of other words of similar
meaning, as peek, peep, peer, Sc. teet, and may be due to analogy or feeling of
appropriateness’. En nu is het opmerkelijk, dat niet alleen eng. to peek en to peep
2)
en Schotsch to teet naast de opvatting ‘kijken’ een verklankende beteekenis hebben,
3)
maar ook ndl. piepen . Van zelf komt men langs dezen gedachtengang op de
interjecties eng. bo-peep, keek-bo, peep-bo en ndl. kiekeboe, en vraagt men zich
af, of de beteekenis ‘kijken’ van al deze en zooveel andere ww. haar oorsprong
heeft in het primitieve kinderspel, waarbij onder het plotseling te voorschijn komen
piep! wordt geroepen. Die verklaring heeft Boekenoogen in het Woordenboek op
P i e p e n inderdaad gegeven en voor zijn geval en de andere hiergenoemde woorden
lijkt zij ook niet onaannemelijk. Wil men echter den overgang van ‘een geluid maken’
tot ‘kijken’ meer in het algemeen verklaren, dan kan dat op de volgende manier.
Klanknabootsende

2)

Anders in NED, waar to keek wordt beschouwd als de voortzetting van middeleng. kēken,
dat uit * kĭken beter zou zijn te verklaren dan uit * kîken.
Zie Metcalfe, Suppl. Dict. of the Sic. Language, achter Jamieson, Dict. of the Sc. Language,

3)

z.j. [a . 1927]: ‘t e e t , the smallest sound or word’.
Volgens W.N.T. XII, 1544 vlg. in Z.-Nederl.

1)

o
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1)

wortels krijgen vaak de beteekenis ‘een snelle of krachtige beweging maken’ . Zulk
een beweging, inzonderheid wanneer die met het hoofd wordt gemaakt, kan in het
2)
Eng. behalve door to peep ook worden weergegeven door to pop , een werkw. dat
stellig van verklankenden oorsprong is. Bij een snel te voorschijn komen van het
hoofd zal de blik der oogen in dezelfde richting gaan als de beweging, of althans
beide handelingen zullen met eenzelfde doel worden volvoerd en zoo kan de naam
der beweging overgaan op het zien. (Vermeldenswaard is nog, dat beide ww., to
peep en to pop, ook met betrekking tot voorwerpen worden gebezigd, en ze
beteekenen dan ‘(uit iets) te voorschijn komen of steken’; dit moet men als een
figuurlijk gebruik beschouwen.)
De Vries heeft aan het slot van zijn betoog over kijken een soortgelijke, zij het
misschien iets minder plastische beschouwing gehouden met betrekking tot eng.
to pry, ‘gluren, loeren’. Hij vat dit op als identiek met mnl. priën, ‘belust zijn op,
streven naar’, welk ww. weer nauwverwant is met mnl. prigen, ‘zich beijveren, zijn
best doen’, ook ‘de hoogte in willen’ en ‘zich schrap zetten of verzetten tegen,
tegenstreven, ook met wapenen’. Als gemeenschappelijke grondbeteekenis neemt
hij aan ‘zich ingespannen op iets richten’, en dan is de Engelsche beteekenis, die
speciaal wordt toegepast op een zich richten met de oogen, waarschijnlijk de jongste
van beide. Priën en prigen nu behooren ook bij een verklankenden wortel (zie
daarvoor W.N.T. op P r i e g e l e n ) en zijn nauwverwant met prijken. Een algemeene
beteekenis ‘zich inspannen’ moet zijn ontstaan uit de meer concrete ‘zich bewegen’
en die weer uit ‘slaan’ of ‘stooten’; die van ‘zich ingespannen op iets richten’ kan
zich uit ‘zich inspannen’ alleen ontwikkelen, wanneer zulk een ww. gevolgd wordt
door een richtingaanduidende prepositie. Hetzelfde ziet men bij pogen en streven
(zie die woorden in het W.N.T.).
Een soortgelijke ontwikkeling nu als to peep en to pry zal ook to keek, ndl. kijken
hebben gehad. Immers het zoo nauwverwante to kick, waarover De Vries spreekt,
moet identiek zijn met ndl. kikken

1)
2)

Zie Tijdschr. 55, 253.
1

Zie NED op P o p , v. , de bet. 8.
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in den zin van ‘een geluid geven’, en nauwverwant met gron. kekelen, ‘op luiden
toon praten’, of ‘twisten’ en mnl. kekeren ‘stotteren, hakkelen’. De Vries zelf wil
kekelen van deze combinatie afzonderen en dit alleen als een onomatopee
beschouwen; al de andere echter onder een begrip ‘stooten’ samenvoegen (kikken
bij ons zou eigenlijk zijn ‘een geluid uitstooten’) en niet als klanknabootsingen
opvatten. Daarvoor is echter geen reden: ook een begrip ‘stooten’ is immers van
verklankenden oorsprong en eveneens de bet. ‘schoppen’ en vervolgens
‘weerstreven, recalcitrant zijn’, die aan eng. to kick eigen zijn.
Er bestaat dus reden om voor ndl. kijken naar, evenals voor eng. to pry en to peep
uit te gaan van een opvatting ‘met inspanning zijn blikken richten op’, en ik vraag
mij af, of hetzelfde niet het geval kan zijn met mnl. capen, dat volgens Mnl. Wdb.
‘kijken’ beteekent, een bewering die weliswaar slechts gebaseerd is op één
bewijsplaats uit Der Leken Spieghel, doch die onlangs steun heeft gekregen door
een tweede plaats, nl. in Heinric van Aken's Die Rose, door De Vooys vermeld in
Tijdschr. 60, 235. En niet alleen in het Mnl. en in het Nd., doch ook in het Middeleng.
1)
treft men dit woord aan . Daarnaast schijnt het Hd. in de Middeleeuwen een
voorliefde te hebben voor den vorm met gegemineerde middenconsonant: reeds in
2)
het Ohd. vindt men kaphên , in het Mhd. kapfen (naast kaffen), ‘schauen, besonders
verwundert schauen, gaffen’. In al die talen zijn deze woorden met ‘anlautende’ k
af en toe verward met gapen, dat in vorm en beteekenis groote overeenkomst
vertoont, doch niet als een variant er van mag worden beschouwd. Gapen komt nl.
ook herhaaldelijk voor in den zin van ‘kijken’, maar men houdt dat algemeen voor
een afge-

1)

2)

o

Zie NED op G a p e : ‘In three passages of Chaucer [t.w. Canterbury tales (ed. Morris, a .
1889-1890), The Miller's tale 258 (This Nicholas sat ever gapyng upright, As he hadde loked
on the newe moone), ibid. 653 (Into the roof they kyken, and they gape), Troylus and Cryseyde
V, 1133 (Longe may they seche, Er that thei fynde that they efter gape)] three of the best
MSS. give cape instead of gape’.
Graff 4, 369: ‘intueri, mit Genitiv, oder mit ana oder mit zi. (ih) chapfen din, du ne chumest.
N(otker) 12, 2’. Ohd. is ook reeds de samenst. caphespil ‘schouwspel’ (zie ald.), die men
eveneens in het Mnl. (caepspel), Mnd. (kapespil) en Mhd. (kapfespil) vindt.
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1)

leide beteekenis, en soms meent men dat de beteekenis van bv. mhd. kapfen
bepaald gunstiger is dan die van gaffen. De vraag is echter of dat juist is: gapen is
in het Mnl. bv. lang niet altijd ‘met open mond, dus dom staan te kijken’, maar
2)
evenzeer ‘met nieuwsgierigheid of belangstelling kijken’, of wel - en hier komt men
reeds op een volgende beteekenis - ‘met begeerte of verlangen naar iets (uit)kijken’,
3)
en dan ook ‘hijgen, snakken, jagen naar iets, iets begeeren’ . Vandaar tot ‘trachten
te bereiken, grijpen, pakken, rooven, stelen’ is geen groote stap meer, en zoo zou
4)
kapen, ‘zeerooverij bedrijven’ wellicht een natuurlijke verklaring kunnen vinden .
Zooals naast kapen een vorm met gegemineerde middenconsonant voorkwam,
bestaat dialectisch naast gapen ook zoo'n vorm. In het Groningsch zegt men nl. niet
* goapṃ, maar gapṃ, en ook gapperd, in de eerste plaats voor een gaper, maar
ook voor iemand die graag bij een ander in de ramen kijkt. Gapperg is niet alleen
‘gaperig’, maar heeft ook een passieve beteekenis; het wordt gezegd van een kamer
met groote onbedekte ramen of van de menschen die zich daarin bevinden: ‘open
5)
of zichtbaar voor de menschen op straat’. Dezelfde beteekenis heeft ook gaps .
Hoewel niemand in Groningen gapm in den zin van ‘stelen’ voor hetzelfde woord
houdt als het zoo juist genoemde, omdat gapṃ, ‘stelen’ uit Holland is
5)
binnengedrongen , lijkt het toch niet onmogelijk, gezien de ontwikkeling der
beteekenis bij kapen, dat beide woorden gappen in den grond identiek zijn. Gappen
6)
zou dan niet, zooals Van Wijk gist, vervormd zijn uit

1)
2)

3)

4)
5)
5)
6)

D. Wtb. IV, 1, 1, 1138 op G a f f e n .
Zie bv. Mnl. Wdb. 2, 917: ‘Vrouwen ghinghen ten veinsteren gapen om dien edelen man te
siene, Alex. V, 1038. Ledich ghaen... ende upden wijnt ghapen (kijken welke wind er komen
zal), XVl. Bijdr. 6, 349’.
Zie t.a.p.: ‘Hierna ginc sy weder gapen (“verlangend zitten wachten, hijgende naar de komst
van Jason” [aldus Verdam]), Troyen 575. Ic ghiere, ic gape, ic beghere, ende ic en can u niet
verteren, Ruusb. 5, 15’. Zie ook mnl. gapen na of op iet (Mnl. Wdb., t.a.p.); eng. to gape after
of for (NED).
Vrijwel dezelfde onderstelling heeft Weigand-Hirt i.v. K a p e r , als hij zegt ‘Kaper... von ndl.
kapen ‘Freibeuterei zur See treiben’ ... wohl urspr. ‘auflauern’.
Ter Laan, Nieuw Gron. Wdb. 234.
Ter Laan, Nieuw Gron. Wdb. 234.
Zie Franck-Van Wijk, Etymol. Wdb.
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kapen, doch men zou zijn oorsprong wel langs een evenwijdigen weg te zoeken
1)
hebben . Doch zekerheid is over dit woord, waarvan men nog zoo weinig gegevens
heeft (in het W.N.T. ontbreekt het), voorloopig niet te krijgen.
Wel zijn er nog andere woorden wier semantische ontwikkeling ter versterking
van deze suppositie kan dienen. In het Mnl. zijn twee plaatsen gevonden van een
ww. kipen (met lange ongediphthongeerde vocaal), waarvan één reeds onder
C a p e n is opgenomen: ‘Den beniders..., die altoos kapen ende kipen, hoe datsi
moghen begripen, dat dichters bringhen voort’ (Lsp. Prol. 31; een variant heeft gapen
ende kyken), en waar kipen wordt verklaard als ‘op de loer liggen’. De andere plaats
is uit Van Vrouwen ende van Minne: ‘Tes sonde dat yemant met hem (den kerel)
kijpt’, wat Verdam vertaalt door ‘zich met hem bemoeit’. En beide beteekenissen
vat hij samen onder ‘zich moeite geven, zijn best doen, zich inspannen’.
Naast kipen kan men nu kippen plaatsen, zooals kikken naast kijken, en dit brengt
het woord meteen in een reeks van verklankingen en de daarbij behoorende
beteekenissen. Immers kippen beteekent o.a. ‘pikken’ en dus ‘stooten’, doch het
kent ook de opvattingen ‘vangen, grijpen, betrappen’, die weer vlak liggen bij die
van kapen en gappen. En verder heb ik het vermoeden dat ook het ww. kappen,
dat ‘splijten, hakken’ beteekent, in de groep van kapen, ‘kijken’ en kapen, ‘rooven’
2)
mag worden genoemd. Het zou dan in vorm en beteekenis het best het karakter
van onomatopee hebben bewaard. Ook het Bargoensche kappen in den zin van
‘praten, klappen’ hoort hierbij; zie K a p p e n (III) in het W.N.T., waar beide woorden
kappen reeds als identiek zijn onderkend. En verder komt men op de gedachte of
misschien eng. to keep hierbij genoemd moet worden. Dit woord, zegt NED, heeft
waarschijnlijk eerst behoord tot de vulgaire,

1)

2)

De onderstelling van Moormann, aangehaald in Van Haeringen's Supplement, dat het ww.
gevormd zou zijn bij het Bargoensche gabber, gapper < hebr. gàwer, ‘kameraad, vriend’, dat
ook in de bet. ‘dief’ voorkomt, heeft het bezwaar dat men het meer gebruikelijke ww. dan voor
jonger moet houden.
De vocaal heeft geen ‘dehnung’ ondergaan; verg. Tijdschr. 57, 7 vlg. Of moet men gelooven
dat dit ww. kappen identiek is met ohd. kaphên?
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ongeschreven taalsoort, maar omstreeks het jaar 1000 komt het plotseling in de
bronnen te voorschijn en dan meteen in allerlei beteekenissen, wat er op wijst dat
het daarvoor reeds een heele ontwikkeling moet hebben doorloopen. In zijn oudsten
tijd dient het vaak om lat. observare te vertalen, ook wel servare, con-, prae- en
reservare, dus ‘bewaken, bewaren, het oog houden op’. Als andere beteekenissen
uit dien eersten tijd noemt NED o.a. ‘to try to catch or get; to seek after’ en ‘to seize,
lay hold of; to snatch, take’, juist dezelfde dus als die van kapen. Merkwaardig is
dat die beteekenissen (evenals die van ohd. kaphên; zie blz. 217, noot 2)
aanvankelijk met den genitief geconstrueerd werden en later een gewoon object bij
zich kregen. Het zou niet onmogelijk zijn dat to keep, evenals kaphên, ook in dit
opzicht opheldering gaf over de genoemde woordgroep. Immers dat een intransitieve
opvatting als ‘begeerte koesteren naar’ overgaat in een transitieve als ‘grijpen,
stelen’, wordt gemakkelijker te begrijpen als men weet dat daarmee een overgang
van een genitiefconstructie tot een accusatiefconstructie gepaard ging: de
genitiefconstructie staat blijkbaar op één lijn met een prepositiebepaling.
Trouwens, ook bij andere werkwoorden ziet men zoo'n overgang van intransitief
naar transitief; ik denk aan krijgen, dat algemeen als identiek wordt beschouwd met
krijgen, ‘twisten, oorlogvoeren’, een opvatting die weer uit ‘zich hevig te weer stellen,
1)
zich hevig weren of inspannen’ is te verklaren . En nu beteekent het meer algemeene
ww. krijgen weliswaar nooit ‘stelen’, maar tot aan ‘grijpen, pakken’ loopt de beteekenis
2)
toch wel toe .
NED neemt aan dat to keep zich ontwikkeld heeft uit een Ogerm. * kôpjan;
verwanten in andere Germ. talen zouden er niet zijn, tenzij misschien ohd. chuofa,
3)
os. kôpa, doch deze worden ook uit een bijvorm van het lat. cûpa verklaard . Zou
* kôpjan nu niet ‘ablautend’ bij

1)

2)
3)

Verg. gelijkbet. mnl. prigen. De oudste beteekenis van krijgen wordt nog heel aardig
geïllustreerd door het Gron. znw. krieg, ‘levenslust, fut’, vooral gebezigd in een verbinding
als ‘d'r zit niks gain krieg in dat wicht’.
De bet. ‘ontvangen’ heeft Dr. Heinsius in het W.N.T. te recht als secundair beschouwd.
Zie Franck-Van Wijk op K u i p .
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*kapên kunnen staan, zooals kipen bij kippen en kijken bij kikken? Mogelijk is dit,
dunkt mij, wel.
Doch ik wil nu over iets anders spreken.
Tot nu toe is alleen kwestie geweest van woorden waarbij een bet. ‘kijken’ zich
gewijzigd had tot ‘met begeerte uitzien naar’ en vervolgens tot ‘grijpen, pakken,
stelen’. Daarnaast, of liever daartegenover kunnen ww. die ‘kijken’ beteekenen zich
echter ook ontwikkelen in een geheel andere richting. Om dit aan te toonen, begin
ik met loeren, waarvan de verandering der beteekenis in twee richtingen is gegaan:
1)
loeren op iemand of iets omschrijft Dr. Heinsius als ‘scherp (vaak met valschen
blik) er naar kijken... om er zich op 't juiste oogenblik meester van te maken’. Tot
‘grijpen’ of ‘stelen’ heeft de bet. zich echter ternauwernood ontwikkeld: onder
L o e r e n (II) vindt men, slechts door één voorbeeld uit Alewijn gestaafd, iets loeren,
‘'t door bedrog afhandig maken, stelen’. Dr. Heinsius houdt dit voor een bijzonder
gebruik van loeren, ‘bedriegen’, doch die overgang is niet bijzonder helder. Het
begrip ‘bedriegen’ zal zich veeleer hebben ontwikkeld uit dat van ‘oneerlijk te werk
gaan’ en dat uit ‘knoeien, morsen’, opvattingen die bij verklankende wortels vaker
voorkomen (zie in Tijdschr. 55, 254 bv. morsen en kladden) en die dus verder van
het begrip ‘stelen’ afliggen dan in het Wdb. is aangenomen.
2)
Maar nu komt bij loeren nog een geheel andere beteekenis voor, en wel ‘slapen’ .
Dr. Heinsius heeft daarvan een afzonderlijk artikel gemaakt; dat lijkt mij onnoodig.
Vergelijkt men nl. andere ww. met soortgelijke opvattingen, die merkwaardigerwijze
ook alle in vorm veel op loeren gelijken (ik denk aan gluren, pluren, turen en het
3)
gewestelijke, mij uit het Groningsch bekende kuren , dan ziet men daarbij een
semantische reeks als de volgende: ‘scherp en met

1)
2)

3)

Zie W.N.T., L o e r e n (I), de bet. I, 3).
Een interessante parallel heeft men in het ww. sluimen, dat ‘sluipen, loeren, onbehoorlijke,
slinksche middelen gebruiken, het er goed van nemen, slempen, gappen, snaaien’, maar ook
‘slapen’ kan beteekenen. Zie W.N.T. XIV, 1937 vlg.
Waarom deze vorm ü en niet û als stamvocaal heeft, zooals men in het Groningsch zou
verwachten, weet ik niet.
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inspanning kijken’ > ‘zitten te kijken’ > ‘werkeloos of moedeloos neerzitten’ > ‘zitten
te soezen of suffen’ > ‘slapen’. In tegenstelling met den gang der ontwikkeling
hierboven drukken deze woorden een geleidelijk grooter wordende inactiviteit uit.
Bij loeren ontbreken in het Nederlandsch de tusschenschakels, maar in het
Elzassisch heeft de correspondeerende vorm de beteekenis ‘faulenzen, halb
1)
2)
schlafen’ en zw. lura, deensch lure worden weergegeven door ‘schlummern’ . In
het Nederlandsch is het sedert de 16de eeuw bekend (zie bv. Kiliaan), in het Hd.
3)
sedert de 14de en in het Engelsch komt to lour (lower) nog vroeger (sedert ± 1290)
voor.
De overige ww. van deze reeks hebben thans gemeenlijk ü als stamvocaal, maar
4)
naast pluren komt in het Friesch ploeren voor , en het Mnl. coeren, ‘de wacht houden,
5)
waken, op den uitkijk staan’ is ongetwijfeld hetzelfde woord als gron. kuren . Pluren
en kuren kennen nog een beteekenis, die hierboven niet is genoemd, t.w. ‘met half
dichtgeknepen oogen kijken, soms een natuurlijk gebrek, soms het gevolg van te
fel licht of van vermoeidheid’, en pluren kan bovendien nog ‘lonken, scheel kijken’
beduiden, een opvatting die wellicht ontstaan is uit die van ‘lonken, verliefde of
dartele blikken werpen, knipoogen’, welke o.a. ndl. gluren kent en die Kiliaan voor
loeren opgeeft (‘retortis oculis intueri’). Naast pluren geeft Boekenoogen een bijvorm
6)
pluurten, naast koeren moet, blijkens de afl. koerter, ‘torenwachter’ , * koerten zijn
voorgekomen en het bestaan van ploeren en pluurten heeft mij indertijd doen
besluiten tot een derden bijvorm, t.w. * ploerten, waarmee ik het znw. ploert in
verband heb gebracht. De juiste verhouding van znw. en ww. heb ik, toen ik pluren
voor het Woordenboek maakte, nog niet gezien, maar wel heb ik toen begrepen,
dat pluur staat tot pluren, als ploert tot

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

Zie Kluge-Götze op L a u r e n .
Bij Falck en Torp echter ook door ‘aufpassen, betrügen’.
Zie Kluge-Götze.
Zie W.N.T. op P l u r e n .
Zie ook W.N.T. op K o e r e n (II), dat als eenige vindplaatsen Kiliaan vermeldt en een opgave
voor Deventer in de 18de eeuw.
Zie t.a.p., bij de afleidingen. Ook koerthuis en kocrtwachter komen voor, naast koerhuis en
koerwachter (zie W.N.T. VII, 4973 en 4974).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

223
* ploerten, als loer (in W.N.T. het eerste artikel) tot loeren. De beide laatste znw.
zijn benamingen voor een ongunstig manspersoon, die het best kunnen worden
verklaard uit een oudere beteekenis ‘lap’ of ‘vod’, en pluur beteekent ‘pluis’, allemaal
opvattingen die in een verklankende reeks thuishooren.
Coeren beteekent, zooals gezegd, in het Mnl. ‘de wacht houden, op den uitkijk
staan’, doch het staat vast dat eng. to cower, hd. kauern, zw. kura daarmee identiek
zijn. Die ww. beteekenen echter, zooals men weet, ‘hurken’, een overgang die wel
verklaarbaar is, als men daartusschen denkt aan ‘ineengedoken op de loer liggen’.
Doch men kan ook hurken om zich te verbergen of om te schuilen en van die laatste
1)
beteekenis geeft het W.N.T. twee voorbeelden onder kuren uit de 16de eeuw; het
woord moet echter in een deel van Zuid-Holland nog bekend zijn in dien zin. Dat
ook coeren (kuren) een onomatopee is, ligt na hetgeen over loeren en pluren is
gezegd wel voor de hand, en als men zoekt naar verwanten die dat nog kunnen
aantoonen, vindt men in de eerste plaats het ww. koeren dat het geluid der duiven
weergeeft (in het W.N.T. echter zeer begrijpelijk als een afzonderlijk woord
behandeld) en dat oudtijds ook ‘zuchten, steenen, jammeren’ beteekende, maar
2)
bovendien het znw. kuur in den zin van ‘streek, poets, gril’, dat altijd, maar nooit
bevredigend, is verklaard als identiek met kuur, geneeskundige behandeling’.
Diezelfde opvatting van ‘streek, grap’ en derg. hebben immers vele andere
3)
substantiva, zooals kwak, kwinkslag, poets en streek, hd. scherz en schwank , en
die moet ontstaan zijn uit die van ‘snelle, onverwachte beweging’. Ik vermoed dat
ook loer in iemand een loer draaien zoo verklaard moet worden.

1)

2)

3)

Zie K u r e n (I): ‘Voor den reghen souden si cueren’ (Antw. Liedb. 320) en ‘Hy... ginck... met
menichte van bladen sijn lichaem bedecken, Om daer (als een coecouck in haer pluymen)
te curen’ (Coornhert, Odyss. 1, 36 b).
Of het vr. geslacht echter wel het oorspronkelijke is? Uit de citaten in het W.N.T. blijkt omtrent
het geslacht weinig; ‘menighe vremde cure’ bij Houwaert wijst wel op het vrouwel., doch ‘om
zulcken kuere’ bij Van Ghistele zou weer als een mannel. gebruik kunnen worden opgevat.
‘Tot de kuur’ bij Fokke Simonsz. is te jong om uitsluitsel te geven.
Zie Tijdschr. 57, 1.
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Nog een formeele bijzonderheid moet ik bespreken, en wel het feit dat behalve een
t-suffix ook een k-suffix achter deze wortels voorkomt, waarbij de stamvocaal een
verkorting heeft ondergaan. Boekenoogen vermeldt naast pluren plurken, in den
zin van ‘op eens anders werk turen om dit af te schrijven’; eng. to lurk, dat nu nog
1)
alleen in de geschreven taal voorkomt en dat o.a. beteekent ‘zich verbergen, in
hinderlaag liggen’, maar vroeger ook ‘verborgen en teruggetrokken leven’ en
‘heimelijk loeren’, moet op dezelfde manier naast loeren staan. Nu komt naast hd.
kauern, waarvan Weigand-Hirt als oudste plaats een van 1734 noemt, een reeds
uit 1556 dateerend hauern voor in denzelfden zin, en het is duidelijk dat ons hurken
daarnaast den vorm met k-suffix representeert.
Ik kom ten slotte nog tot twee werkwoorden: hd. gucken en ndl. (ook nd. en
noordgerm.) koekeloeren. Naast gucken bestaat gewestelijk en in ouderen tijd ook
2)
kucken , en wat de beteekenis betreft valt op te merken dat het de inactieve opvatting
van ‘stil voor zich uitkijken’ en derg. niet kent en alleen wordt gebezigd voor
3)
‘nieuwsgierig, onderzoekend, verbaasd of starend kijken’ . Opmerkelijk is nu dat er
ook een ww. gucken bestaat (thans nog alleen in het Opperduitsch, maar vroeger
4)
meer verbreid) dat dient om den roep van den koekoek weer te geven en dat een
soortgelijk geval zich voordoet bij ndl. koekeloeren, daar dit immers een begrip
weergeeft dat met ‘kijken’ in verband kan worden gebracht, doch ook o.a. voor het
kraaien van den haan wordt gebezigd. Voor gucken mag men stellig aan een
soortgelijke ontwikkeling denken als bij peep en keek, want dat beide woorden
gucken in den grond niet identiek zouden zijn, is na al hetgeen ik reeds heb
meegedeeld niet erg waarschijnlijk meer, ook al ligt het voor de hand dat noch in
D. Wtb., noch in het W.N.T. is

1)
2)
3)

4)

Zie NED op L u r k , v. ‘Now literary’.
Zie Weigand-Hirt op Gucken. Gucken zelf wordt trouwens in de gewone omgangstaal altijd
met een stemloozen ‘anlaut’ uitgesproken.
Zie D. Wtb. IV, 1, 6, 1032 vlg. Ook wordt het woord met betrekking tot een voorwerp gebezigd
en het beteekent dan ‘(uit iets) te voorschijn komen of steken; die bet. komt bv. bij ndl. piepex.
eng. to pop ook voor (zie hierboven blz. 216).
Zie t.a.p., kol. 1031 vlg.
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gepoogd de beide woorden gucken, resp. koekeloeren te identificeeren.
In het W.N.T. wordt koekeloeren beschouwd als een afl. van kokeloer, een bijvorm
van kokerol, ‘slak’, doch tegen deze van Kiliaan afkomstige etymologie is reeds door
1)
W. de Vries bezwaar gemaakt, en nog onlangs heeft Dr. de Tollenaere die bezwaren
2)
nauwkeuriger geformuleerd . De Vries stelt voor koekeloeren te beschouwen als
een koppeling van twee synonieme ww. koeken en loeren, doch zegt niet waar in
Nederland een dialectische vorm koeken voor ‘kijken’ te vinden is, en evenmin
vermeldt hij het homonieme woord dat in Z.-Nederl. het hanegekraai en het gekoer
van een duif imiteert en ook wordt gebruikt voor ‘rumoeren, gekheid maken’. De
Tollenaere heeft beide woorden wel voor identiek gehouden, doch zijn verklaring,
die ik hier natuurlijk niet kan weergeven, heeft het bezwaar dat ze voor de
tweelingwoorden gucken niet onveranderd is te gebruiken. Het znw. koekeloer dat
‘lummel, sukkel’ beteekent, mag men misschien beschouwen naast het ww.
koekeloeren, zooals ploert naast pluurten en loer naast loeren, derhalve als een
woord dat aanvankelijk de naam voor een waardeloos voorwerp, een vod of lap
3)
was, waarschijnlijk met het vr. geslacht . Wil men daar niet aan gelooven, omdat
van die oude beteekenis ‘vod’ niets blijkt, dan kan men koekeloer opvatten als een
zw. masc., nomen agentis bij het ww. Wat dit ww. betreft, moet men van de
verklankende beteekenis (die reeds bij Kiliaan voorkomt) uitgaan. Naast koekeloeren
4)
geeft Verdam een vorm koereloeren op, waarvan althans het eerste lid, koeren,
een geluid kan weergeven. Dat dit ook voor * koeken in koekeloeren het geval kan
5)
zijn, bewijst de gelijkluidende bijvorm kucken naast gucken voor het geluid van
den koekoek. Zou men koereloeren nu niet het best verklaren als tureluren of
tierelieren, d.w.z. als gevormd met een rijmend verlengstuk dat geen eigen
beteekenis heeft? Als

1)
2)

3)
4)
5)

Tijdschr. 34, 284.
o

In een a . 1939 geschreven, voor P.B. Beitr. bestemd artikel, waarvan de verschijning door
den oorlog blijkbaar vertraagd is. Dr. De Tollenaere is zoo vriendelijk geweest mij inzage van
zijn stuk te geven.
Zie bv. een vorm Couckeloere uit het jaar 1608.
Mnl. Wdb. 3, 1666, onder C o e r e n .
D. Wtb. V, 2518 vlg.
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koekeloeren later de bet. ‘kijken’ heeft gekregen, zal de gedachte aan loeren
natuurlijk zijn opgewekt, maar als een speelschen vorm naast loeren zou ik het
langere ww. in principe niet willen beschouwen.
Na hetgeen ik tot dusver uiteengezet heb, en daarop steunend, wil ik trachten iets
1)
te weerleggen dat De Vooys in zijn reeds genoemde akademievoordracht heeft
ter sprake gebracht. Op blz. 23 daarvan heeft hij het over de ‘kameleontische
betekenisontwikkeling’ als een karaktertrek van ‘slang’ en zegt dan: ‘Het duidelijkst
komt bij de werkwoorden uit, welke onverzoenlijke betekenissen met hetzelfde woord
verbonden kunnen worden. Piepen betekent b.v. slapen, vluchten, stelen, gebeuren;
o

o

pieren betekent bedriegen..., maar ook: 2 zwieren, nachtbraken, 3 turen, loeren
o
(Zuid-Nederl.), 4 (bij Van Rusting) fluiten (een deuntje pieren) en zelfs:
“complimenten pieren”’.
Zijn de opvattingen van-ieder dier werkwoorden nu inderdaad zoo ‘onverzoenlijk’?
Dat een onomatopee als piepen ‘slapen’ en ‘stelen’ kan beteekenen, is in het
voorgaande voldoende verklaard. Wat de opvatting ‘gebeuren’ aangaat, mag piepen
misschien worden vergeleken met een beteekenis van eng. to pop, ‘to come on or
2)
upon abruptly... or by chance; to light upon, happen upon’ , dus ‘over iemand komen’,
wat kan overgaan in ‘iemand gebeuren’, doch dit blijft onzeker. Het moeilijkst te
verklaren is echter hem piepen, voor ‘stil weggaan’, omdat in al dergelijke gevallen
(verg. bv. ook hem smeren) nog altijd onzeker is, welke bet. aan hem toekomt.
Zonder die toevoeging zou een bet. ‘vluchten’ wel te verklaren zijn uit die van ‘zich
snel bewegen’. De beteekenissen ‘bedriegen’ en ‘turen’, die pieren kan hebben, zijn
hierboven ook reeds verklaard. Dat het ‘fluiten’ kan beteekenen, is zeker niet
verwonderlijk, en opvattingen als ‘zwieren’ en ‘nachtbraken’ kunnen berusten op
3)
een als ‘rumoer maken’, of wel op een begrip als ‘plassen’ of ‘brassen’ .
Dat de bovengegeven constructies niet geheel willekeurig zijn en

1)
2)
3)

Zie blz. 213.
1

Zie NED, op P o p , v. , de bet. 8, b.
Zie Tijdschr. 55, 254.
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niet naar believen door geheel andere kunnen worden vervangen, blijkt dunkt mij
daaruit, dat men in andere talen bij de etymologisch identieke woorden ook dezelfde
beteekenissen kan vinden. Wie bv. meenen mocht dat piepen in den zin van ‘slapen’
jong is, zij er op gewezen dat reeds in 1700 in het Engelsche Bargoensch to peep
1)
2)
voor ‘slapen’ werd gebruikt. NED geeft een voorbeeld: ‘As the Cull Peeps let's Mill
him’ (when the Man is a Sleep, let's Kill him)’. Aan ontleening kan in zoo'n geval al
heel moeilijk worden gedacht, immers het betreft hier woorden die voor ontleening
eigenlijk niet in aanmerking komen. En dan blijven maar twee mogelijkheden over:
dat de woorden reeds van oudsher verwanten zijn of dat ze hun ontstaan danken
aan een ‘feeling of appropriateness’. Deze laatste verklaring nu, hoe bruikbaar die
ook mag zijn, wanneer men met onomatopeeën in hun eigenlijke beteekenis te doen
heeft, ontaardt onmiddellijk in een geloof aan mysterieuze associaties tusschen
klank en begrip, wanneer ze ook op andere woorden worden toegepast of op
onomatopeeën in hun jongere opvattingen. Wie prijs stelt op heldere voorstellingen
en begrippen in de taalkunde, doet verstandig zich van die manier van verklaren te
onthouden. Men zal dus aan oerverwantschap moeten denken, in dit geval aan
Oudwestgerm. verwantschap. Niet dat het in dien ouden tijd reeds de bet. ‘slapen’
zal hebben gehad; noodig is dat tenminste volstrekt niet, want die jongere
beteekenissen kunnen zich in de afzonderlijke talen langs evenwijdige wegen hebben
ontwikkeld.
Men heeft vaak gewezen op het vele onlogische dat er in semantische ontwikkeling
is. Ik wil dat niet ontkennen, maar soms bekruipt mij toch het gevoel dat zulk een
bewering wat al te lichtvaardig wordt geponeerd. Wie een mozaïek aan stukken ziet
liggen, zal geneigd zijn te zeggen dat er geen teekening in is te ontdekken, maar
wie met geduld en toewijding tracht het te herstellen, voorzoover het materiaal nog
aanwezig is, zal die symmetrie wel degelijk zien ontstaan. Iemand zal mij kunnen
tegenwerpen, dat deze vergelijking fout

1)
2)

2

NED op P e e p v. , de bet. 1, b.
Of Mill ook hetzelfde woord is als ndl. mollen, ‘dooden’, heb ik niet onderzocht.
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is, omdat taal iets levends is, dat in voortdurenden groei verkeert. Ik weet dat waarlijk
wel, maar daartegen meen ik toch weer te mogen zeggen, dat symmetrie ook in de
levende natuur niet zeldzaam is, en verder, dat taal een schepping is van den geest
en daarom ook niet volledig te vergelijken met een physieken groei. Nu heeft zelfs
de ongeschoolde geest een natuurlijken zin voor het logische, en alleen uit
geringschatting van het menschelijk verstand of uit de overtuiging, dat het helder
denken het privilege is van de ontwikkelden, kan iemand gelooven aan een pure
grilligheid in de semantische ontwikkeling. Ik hoop in de hier gegeven proeve van
reconstructie een bewijs voor het tegendeel te hebben geleverd.
Leiden, Maart 1941
J.H. VAN LESSEN

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

229

Geuzenliedboek No. 162 en 206
In een bespreking van Kuiper en Leendertz' ‘Het Geuzenliedboek’ schreef F.
Kossmann: ‘De rederijker van de Dordtsche kamer “De Fonteyne”, die nr. 162 teekent
met de spreuk Laet den Aert goet zijn, treedt ook voor deze kamer op in de
rederijkerswedstrijd te Rotterdam 1598; wij kunnen slechts raden, dat hij Aert of
1)
Aertsz. zal hebben geheeten’ .
2)
Ook ik heb niet kunnen vinden, wie zich achter deze spreuk verbergt . Maar wel
is er meer te zeggen over dit gedicht dan Kossmann deed. Zoowel hem als Kuiper
en Leendertz was het blijkbaar ontgaan, dat het gedicht, waarmee genoemde
rederijker in 1598 optrad, hetzelfde is als No. 162 van het Geuzenliedboek. Dit blijkt
uit het gedrukte verslag van deze wedstrijd: ‘Der // Reden-rijcke // Constlief-hebbers
// Stichtelycke // Recreatie. // Tot Leyden, // By Henrick Haestens. // En̄ Niclaes de
klerck // 1599’, fol. O ij verso. Het boekje bevat ‘t'Sestich/ soo Geestelicke als
Politique Refereynen/ met neghenthien Liedekens/ Gepronuncieert ende ghesonghen
by diversche Cameren, ende particuliere Lief-hebbers der Rethoricken binnen der
Stede Rotterdam, den acht-thienden/ neghen-thienden/ ende twintichsten Augustj
1598. Op d'Eerste Vraghe. Hoe sal den Leerling recht oordeelen van zijns Leeraers
leer. Op de Tweede Vraghe. Waer in ons daden, boven de Romeynsche zijn te
prijsen. Op den Reghel. Alsulcke Bataviers overtreffen d'oude Romeynen. Een
Liedeken vervatende in vijf Clauselen. De Triumphe der Batavischer Helden.’
In de opdracht deelen de Rotterdamsche ‘Blauwe Acoleyen’ mee, hoe zij aan hun
van vaderlandsliefde getuigende onderwerpen gekomen

1)
2)

‘Het Boek’ XV, 1926, p. 203.
Van Doornick en De Kempenaer geven hierover geen uitsluitsel; evenmin de schaarsche
gegevens, die er bestaan omtrent de Dordtsche rederijkers. Zie M.v. Balen, ‘Beschryvinge
van Dord.’ 1677, p. 125, J.L.v. Dale, ‘Gesch. v. Dordr.’ II, 1933, p. 844, en van G.J.D. Schotel:
‘Het klooster, het hof en de kerk der Augustijnen te Dordr.’, 1861 en ‘Gesch. der Rederijkers’,
1871, 2de dr. Ook komt de spreuk in geen der bekende refreinbundels van die jaren voor.
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zijn: ‘... also onsen hoochgeleerden ende wijt vermaerden Doctor Erasmus... in zyn
Adagia de daden ende t'lof der Bataviers beschreuen/ ende niet sonder redene
1)
verre bouen de Romeynen ghepresen heeft . Soo heeftet ons oock (tot Confirmatij
vande schriften Erasmi) goet/ ende nae den teghenwoordighen stant deses lants
niet onbequaem ghedocht/ een Politique Vraghe, Reghel, ende Liedeken, den
constlieuenden voor te stellen.
Waer in ons daden bouen de Romeynsche zijn te prysen.
Twelck by den Comparanten (als die noch veel meerder stof en̄ materij daer toe
hadden als Erasmus t'zijnen tijde wel dede) soo claerlick met leuendighe (noch
versch in memorij zijnde) exemplen bewesen/ ende beweert is/ dat alle vrome
Patrioten moeten bekennen en seggen:
Alsulcke Bataviers overtreffen d'oude Romeynen.
Endt om dat vele vrome helden niet en souden discoragieren om datmen hen
naer hun vrome acten in 'tlants dienste met t'sleuens perijckel aengherecht ende
2)
volbracht (de wterlicke triumphe) nae de wijse der heydense Romeynen, niet toe
en laet. Soo hebben wy t'haerder aller lof ende voldoeninghe vereyscht ende
vercregen diversche Liedekens waer in vervatet en begrepen zijn de rechte ware
triumphen, daer de Christen Bataviers meest behoren nae te trachten/ by so verre
sy haere daden met de ydele heydensche roemsuchtighe glorie niet willen bevlecken/
nochte verduysteren/...’.
Zoo wilde men, vervuld van de roemrijke gebeurtenissen der afgeloopen ‘Tien
Jaren’, deze door een historische achtergrond in een des te heerlijker (en ook
3)
christelijker) licht stellen . Vele refreinen in deze bundel bestaan dan ook uit een
opsomming der belangrijkste

1)

2)
3)

Deze lofwoorden van Erasmus waren algemeen bekend, mede doordat verschillende
geschiedschrijvers ze citeerden. Zie H. Kampinga, ‘De Opvattingen over onze oudere Vad.
Gesch. bij de Holl. Historici der XVIe en XVIIe eeuw’, 1917, p. 15, noot 3.
Wel ten onrechte staan deze woorden tusschen haakjes. Want alleen als men ‘de wterlicke
triumphe’ als object bij ‘laet’ beschouwt, krijgt men een goede zin.
De belangstelling voor de Bataafsche oudheid, begonnen onder de historici met Geldenhauer
in 1530 (zie Kampinga, a.w. Cap. II), werd tegen het eind der eeuw ook in de literatuur
algemeen. Zie o.a.J.W. Muller in Tschr. 50, 1931, p. 62, waar Hooft en Rodenburgh als eersten
genoemd worden, die de legendarische held Baeto in de literatuur invoerden. Men kan deze
figuur echter reeds meer dan eens in onze refreinbundel aantreffen.
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dappere daden door Hollanders verricht en culmineerend in de krijgsbedrijven, die
onder Maurits' energieke leiding zulk een schitterend resultaat hadden opgeleverd,
nl. het sluiten van Hollands tuin.
De bovengenoemde Dordtsche Fonteynist, die met zijn gedicht op de laatste twee
opgegeven regels meedong ‘int particulier’, kreeg blijkens een lijst achter in het boek
een tweede prijs. Volgens de ‘Chaerte’ bestond deze uit ‘een kan’.
Zijn verzen steken echter niet uit boven het gewone rederijkersgerijmel van die
dagen. Maar het zal zijn eerste gedicht wel niet geweest zijn, want hij houdt zich
beter aan de toenmaals reeds lang gecodificeerde vormen, dan de tekst in het
Geuzenliedboek laat vermoeden. Men zou hem onrecht aandoen naar aanleiding
dáárvan een oordeel uit te spreken.
Het is niet mijn bedoeling alle spellings- en andere kleine verschillen tusschen
de beide lezingen hier te signaleeren. Slechts wil ik, daar niet ieder het vrij zeldzame
refreinbundeltje bij de hand heeft, de voornaamste fouten herstellen.
De titel van ons gedicht luidt hier:
Dordrecht de Fonteynisten/ Liedeken/
Op de wyse
1)
Ontwaeckt ghy Rethrosynen.
Regel 5 in het Geuzenliedboek is verminkt en moet luiden:
Ghy zijt bekint’ Dit wel versint

R. 7 lees: Cesarem i.p.v. Cesarus.
R. 19 de; vervalt, waardoor de constructie ἀπὸ ϰοινοῦ hersteld wordt.
R. 21 i.p.v. ter memorije te lezen: de memorien.
R. 54 te lezen: Naer Leyden groen’ Sachmen haer spoen,
R. 59 te lezen: En sy baden....
R. 63 Het Geuzenliedboek heeft in den druk van 1629 terecht ‘veerthich duysent’
2)
verbeterd in ‘veerthien duysent’. Volgens Blok

1)
2)

Deze wijsaanduiding ontbreekt in het Geuzenliedboek.
3

‘Gesch. van het Ned. Volk’, II, 1924 , p. 84.
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worden de verliezen der Spanjaarden bij de belegering van Haarlem geraamd op
ongeveer 12000 man.
R. 88 t/m 90 dienen aldus gelezen te worden:
Den slach te Turnhout, stelt niet aen d'een zy/
Terstont creech Nassouwen oock een cloecke Berck,
Daer hy in stelden acht Steden en Sloten sterck/

Zooals men ziet, zijn vers 89 en 90 in het Geuzenliedboek verwisseld, terwijl aldaar
‘niet’ in vers 88 uitgevallen is. De beteekenis moet dus zijn: de slag bij Turnhout
moet men niet gering achten.
Dat de lezing dezer verzen in het Geuzenliedboek ook historisch onjuist is, is
duidelijk. Want de slag bij Turnhout was zonder verstrekkende militaire gevolgen,
maar door de verovering van Rijnberk was Maurits in staat achtereenvolgens Meurs
(stad en kasteel), Grol, Bredevoort (stad en kasteel), Enschede, Oldenzaal,
1)
Ootmarsum en Lingen (stad en kasteel) te veroveren . Het getal acht is blijkbaar
een vergissing, want zonder Rijnberk zijn het er zeven. 't Is echter mogelijk, dat de
dichter het kasteel Alpen (tusschen Rijnberk en Xanten gelegen; zie ook Geuzenboek
No. 161) heeft meegeteld, maar dit werd ingenomen vóór Rijnberk. Misschien heeft
de samensteller van het Geuzenliedboek de onjuistheid willen herstellen door
verwisseling van vers 89 en 90.
De woordspeling: berk (= bark) als aanduiding voor Rijnberk is aan Kuiper niet
ontgaan. Maar door de onjuiste volgorde der regels kon hij het woord ‘stellen’ niet
verklaren. Ook dit moet een dubbele beteekenis hebben, nl. (in)plaatsen (een wel
gewrongen, maar voor een rederijker niet bevreemdend beeld) en: de wet stellen,
of: in zekerheid stellen.
R. 94 te lezen: Den welcken wy aenroepen tot allen uren,
R. 95 te lezen: Op dat wy onbevleckt blyven vanden onreynen.
Omtrent Geuzenliedboek No. 206 heeft Dr. Leendertz zelf, later, op aanwijzing van
2)
Prof. J.W. Muller, opgemerkt, dat het een lied van Starter is . De dichter heeft
hiermee (en dit deelt Dr. Leendertz

1)
2)

J.J. v.d. Hoek, ‘De veldtocht van Prins Maurits in 1597’, 1914.
‘Het Boek’ XV, 1926, p. 120.
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niet mee) kennelijk een tegenhanger willen geven van een naar de vorm soortgelijk
gedicht, door een onbekende gemaakt bij het begin van de wapenstilstand: ook
hierin maken soldaten in Nederlandsche dienst, maar van verschillende nationaliteit,
opmerkingen in hun eigen taal over het bestand. Als No. 180 heeft het bij
Kuiper-Leendertz tot opschrift: ‘Een Beklagh Liedt, van de Soldaten over het maken
1)
van de Trevis’ . Starters lied heeft als wijsaanduiding de eerste regel van No. 180
en hij voert dezelfde nationaliteiten in dezelfde volgorde sprekend in; maar hij voegt
er, behalve de Latinisten, ook nog de Friezen aan toe.
Ten slotte nog een vraag: hebben de beide hier besproken liederen ook als
pamfletten gecirculeerd?
Schotel deelt mee, dat bij het Rotterdamsche rederijkersfeest liederen op losse
2)
velletjes werden rondgestrooid . Maar hij vertelt niet, waaraan hij deze mededeeling
ontleent. En No. 162 is thans niet als pamflet bekend. De opneming in het
Geuzenliedboek is ook zonder dat verklaarbaar. Want het gedicht komt alleen in
de Dordtsche uitgaven daarvan voor (bij de Weduwe van Andries Reyersz. in 1626
en 1629). Het ligt derhalve voor de hand dat het òf overgenomen is uit de
refrembundel, òf uit een hs: van een der kamerbroeders van ‘De Fonteyne’.
Ook van No. 206 is geen pamflet bekend. Het komt alleen voor in een
ongedateerde druk van het Geuzenliedboek, verschenen bij Otto Barentsz. Smient,
sinds 1640 boekdrukker ‘buyten d'Oude Reghelierspoort’ te Amsterdam. Deze had
in het midden der 17de eeuw ook een volkseditie van Starters ‘Friesche Lusthof’
doen uitkomen. Nog maar één exemplaar is er van deze uitgave over; het bevindt
zich

1)

Van Vloten geeft in zijn ‘Ned. Geschiedzangen’ II, 1852, p. 412 van dit lied nog een andere
lezing (‘uit een H.S. der Borgond. Boekerij’); daaraan ontbreken de Prince en de opschriften
der strofen, terwijl de tekst nog al afwijkt van die in het Geuzenliedboek. Hierop volgt een lied
(uit de Bibl. Thys.), waarin op dergelijke wijze door afgedankte buitenlandsche soldaten
afscheid genomen wordt van de Nederlandsche krijgsdienst.

2)

‘Gesch. der Red.’ I, 1871 , p. 289.

2
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1)

in het Brit. Mus. te Londen . Het is derhalve aannemelijk, dat Starters gedicht
rechtstreeks uit ‘De Friesche Lusthof’ in het Geuzenliedboek terecht gekomen is.
Jammer is het, dat Smient de tekst zoo nonchalant behandelde. Volgens Leonard
Willems was hij een volksdrukker, die zijn boekjes goedkoop, op slecht papier en
slordig uitgaf.
Het belangrijk aandeel, dat de uitgevers gehad hebben in de samenstelling der
Geuzenliedboeken (Dr. Kossmann wees hierop t.a.p. reeds) wordt hier opnieuw
bevestigd.
A'dam, September 1941
G. KAMPHUIS

1)

Zie hierover Leonard Willems, ‘De Bibliografie van Starter's “Friesche Lusthof”’, Versl. en
Med. der Kon. Vl. Academie 1922, p. 27.
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Meester Platus
1)

B.H. Peteri heeft in Tijdschrift 1940 langs grammatische weg aangetoond, dat de
in het abel spel van Esmoreit voorkomende voorspelling van Meester Platus niet
door de auteur uit het oog verloren is, wat uit het niet ten volle in vervulling gaan
der profetie wel geconcludeerd werd. De veronderstelde compositiefout vervalt,
wanneer men vs. 83 anders interpreteert dan men tot nu gedaan heeft. Het door
Meester Platus gegeven antwoord op de vraag van den Koning: ‘Selen dese saken
moeten sijn?’ nl. dat de Koning vermoord zal worden, en dat zijn dochter deze
moordenaar huwen zal en Christin worden, zou volgens de heer Peteri toestemmend
zijn geweest, maar met de beperking ‘indien een grote macht, die die dingen
verhoeden kan niet in actie kome (waarin opgesloten de gedachte, dat dit in actie
komen verwacht mag worden)’.
Aan deze goed gefundeerde en nauwkeurige bewijsvoering is weinig of niets toe
te voegen. Men mag echter bezwaar hebben tegen de nadere uitwerking der
conclusie. De schrijver is van opvatting, dat het Meester Platus vergaan is ‘als een
boerenjongen, die meent, een spook gezien te hebben, maar achterna de
2)
mogelijkheid moet erkennen, dat ergens een hemd aan een waschlijn hing’ . Men
mag hier opmerken, dat Meester Platus geen dorper was, maar de Koning als
astroloog bijstond. Occulte wijsheid en exacte wetenschap waren in de Middeleeuwen
niet gedifferentieerd. Ze waren zo weinig gescheiden, dat omtrent de middeleeuwse
‘vorstenschool’, het Secretum Secretorum, door de uitgever der Mnl. bewerking
ervan moet worden geconcludeerd: ‘Ontegenzeggelijk neemt de eigenlijke ars
politica... een bescheiden plaats in, en schijnt het werk... juist in het laatste deel
3)
[natuur-philosophische, mystieke en occulte wijsheid] te culmineeren’ .

1)
2)
3)

‘Esmoreit vs. 83’, p. 86.
l.c. p. 92.
A.A. Verdenius, Jacob van Maerlant's Heimelijkheid der Heimelijkheden (Amsterdam 1917)
p. 4.
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In dit zelfde pseudo-aristotelische werk nu, dat als ‘wellevensconste’ voor een vorst
gedacht is, wordt de plaats van een astronoom aan een hof getekend. Hij is niets
meer of minder dan de hoogste raadsman van een vorst.
vs. 784 Ic wilstu hads enen astronomien,
Entu niene daets, vro no spade,
Het ne ware bi sinen rade.

Een zodanige wijze werd door de dichter van de Esmoreit de Koning van Damast
toegedacht. Mocht Meester Platus zich verrekend hebben, dan was hij het slachtoffer
van een ‘wetenschappelijke’ fout, bij het trekken van de horoscoop gemaakt. Dat
de auteur van het abel spel dit zou bedoeld hebben, is onaannemelijk, gezien de
opvattingen, die in de Middeleeuwen omtrent de astrologie heersten. Hetzelfde
Secretum Secretorum leert ons daaromtrent het volgende:
Zelfs in de Middeleeuwen is er twijfel geweest aan de waarde der sterrenkunde.
In Maerlants Heimelijkheid der Heimelijkheden wordt de raad gegeven zich niet te
storen aan degenen, die beweren, dat de sterrenwereld ontoegankelijk is. Zij zeggen:
‘const van sterren es swaer, ende diere ne can niemen ghenaken’ (vs. 794 en 795).
Dit bezwaar is te weerleggen door een wijs en helder inzicht bij een astronoom als
voorwaarde te stellen. Moeilijker te verzoenen is de tegenstrijdigheid tussen het
geloof in de almacht der Voorzienigheid en het waarde hechten aan de
voorwetendheid van de astronoom. Diens kunde wordt onnut tegenover de
alwetendheid Gods en het Albestier.
vs. 805 Want sijn [Godes] vorsegghen moet vulcomen.
Wat mach dan const van sterren vromen?

Het antwoord, dat het Secretum Secretorum op deze vraag geeft, is tegelijk een
verklaring voor de handelwijze van Meester Platus:
vs. 808 Al eist dat somighe dinge sijn,
Die emmer vort moeten ghescien,
Ende dier men niet mach ontflien,
Eist dat ment te voren weet,
Met minderre smerten ontfaet men tleed,
Of wiseliker mach ment som vlien,
Dan het niet ne ware vorsien,
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Ende doeter doch jeghen iet weren:
Dats erande scuwen sonder deren.

Un homme averti en vaut deux! Bovendien kan men met enig verweer het dreigend
gevaar tegemoet gaan; men kan ‘scuwen sonder deren’ d.i. ontwijken zonder schade.
De diepere oorzaak dezer mogelijkheid wordt vs. 833 en 834 van Maerlants vertolking
gegeven:
Want God ne sette in sijn ghewerke
Noit dinc so vaste no so staerke,
Dat hi sire macht dede ghewelt.

M.a.w. God gaat niet buiten zijn eigen wet om, wat hij doen zou, wanneer hij in het
vlak van het eindige iets onomstotelijk vast stelde.
Meester Platus heeft volgens deze wijsheid raad geschaft en gehandeld. Hij
ontwijkt, wat er dreigt door Esmoreit onder zijn ogen te laten opgroeien. De
gebeurtenissen kunnen niet in hun loop gestuit worden maar een wijs man kan er
richting aan geven:
vs. 836 Wildi, soene [soe = goddelijke macht] ghinc enen anderen telt.
Meester Platus' voorwetendheid is het lot van de koningshuizen van Damast en
Sicilië ten goede gekomen. De voorspelling kon daardoor slechts gedeeltelijk
‘vulcomen’.
Dat de door Maerlant geboekstaafde opvatting niet een individuele, maar een
algemeen heersende was, zowel bij Christenen in Oost en West als bij
Mahomedanen, bewijzen de bronnen en de redacties van het Secretum Secretorum.
Prof. Verdenius heeft de Encyclopedie der Trouwe Broeders van Basra aangewezen
1)
als ‘een voorname zo niet de voornaamste bron’ van het Secretum Secretorum .
In dit Mahomedaanse werk vindt men een volledig dispuut over de waarde der
2)
sterrenkunde . Ook hier is de slotsom, dat men het gevaar ‘von sich fernhalten und
sich dafür hüten kann’. ‘Denn die Andeutungen der Gestirne und Wahrsagungen
thuen nur kund, was erst geschehen soll, dasjenige was der Herr der Sterne, ihr
Schöpfer, Lenker und Bildner, der sie umkreisen lässt, thun werde’. De ‘Hilferuf an
den Herrn der Gestirne und die Kraft, welche über dem Himmelkreis

1)
2)

l.c. p. 28
Vertaling van Fr. Dieterici, Der Streit zwischen Mensch und Thier (Berlin 1858) p. 178 e.v.
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und über den Sternen thront’ gesteund door goede werken, is noodzakelijk om af
te wenden, ‘was nach den Gesetzen des Alls nothwendig und durch die
Constellationen, die Umkreise, den Aufgang der Jahre und Monde, die Zu- und
1)
Abwendung in den Geburtsstunden bedingt ist’ .
Ook hier wordt de raad gegeven te ontwijken, zoals de Koning deed, die met het
grootste deel van de bevolking een stad verliet, waarover een niet nader aangegeven
onheil hing. Die gebleven waren, werden met de stad door een wolkbreuk en
2)
overstroming vernietigd .
Ook de op naam van Philippus Tripolitanus staande Lat. bewerking behandelt de
vraag ‘quomodo rex se debet regere per astronomiam’ en men vindt er dezelfde
3)
opvattingen terug . Ongetwijfeld mag men hier dus van een algemeen heersende
opvatting spreken.
Het is duidelijk dat ook met deze opvatting voor ogen men vs. 83 uit de Esmoreit
niet anders lezen kan dan de heer Peteri deed. Want, indien hoede hetzelfde was
als behoedzaamheid, Meester Platus dus tot op zijn hoede zijn aangemaand had,
dan zou hij tegen de astrologische wetten gezondigd hebben, iets, waarvan in het
verloop van het drama niets blijkt. Alleen een grote macht, die de dingen verhoeden
kan, zal het mogelijk zijn in te grijpen, als de mens handelt ‘naer den vroeden’. Ik
hoop hiermee een steentje bijgedragen te hebben tot Meester Platus' eerherstel.
Oegstgeest
MARIE RAMONDT

1)
2)
3)

l.c. p. 181.
l.c. p. 185, 186.
Zie de inleiding van Prof. Verdenius p. 9 en 35. De Lat. tekst heb ik niet kunnen raadplegen.
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Kampersteur
In de door het WNT gegeven oudste citaten bij dit artikel luidt de naam van het
o

o

bewuste gerecht Kempensche en Kemper steur (resp. a . 1599 en a . 1623), en
Dr. Beets vraagt zich dan ook af of het wel naar de stad Kampen genoemd is. Dat
dit oorspronkelijk zeker niet het geval was blijkt uit het bijkans honderd jaar oudere
Notabel boecxken van cokeryen (Brussel ca. 1510; facs. Den Haag 1925), waar op
o

fol. F iij v precies hetzelfde gerecht beschreven wordt onder den titel ‘Stuer van
vccle te maken’. Aangenomen dat steur hier inderdaad identiek is met den naam
van de visch (en niet b.v. een verbastering) en dat die naam op het gerecht is
toegepast wegens de uiterlijke overeenkomst er van met de toebereide visch (zie
Dr. Knuttel in WNT XV, 1559), dan kan men zich den gang van zaken aldus
voorstellen dat de verbinding met den plaatsnaam Ukkel door een toevallige,
historisch bepaalde en niet meer te verklaren associatie tot stand is gekomen (zooals
vaak bij namen van gerechten), dat bij verbreiding in ruimeren kring de betrekkelijk
onbekende plaatsnaam Ukkel is vervangen door een meer sprekende, waarbij de
keuze van Kempensche stellig beïnvloed is door de contrastwerking eenerzijds: het
droge Kempenland en steur! en anderzijds door de gedachte: ja, steur, maar zooals
men die uit zoo'n land van pluimveeteelt verwachten kan, nl. van eieren! en dat ten
slotte, bij de verspreiding in N.-Nederl., de naam onwillekeurig, maar zeer
verklaarbaar geassocieerd is met de stad die om haar - echte! - steur bekend was,
Kampen. De beteekenis ‘dwaze streek’ is misschien ten deele te verklaren uit het
ietwat komische van de toepassing van een vischnaam op een eierengerecht, maar
berust zeker voornamelijk op de omineuze beteekenis die het adjectief Kamper nu
eenmaal verkregen had.
Leiden, Juli 1941
C. KRUYSKAMP
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Sacrum nemus Batavorum
V o l l g r a f f heeft in een belangwekkende mededeling, gedaan in de Ned. Akademie
1)
van Wetenschappen , de aandacht gevestigd op een onlangs gevonden Latijnse
inscriptie, daterende van de eerste eeuw na Christus. Deze komt voor op een steen,
welke is opgebaggerd in de nabijheid van Herwen (Overbetuwe); hij bevat de oudste
naamvorm van deze plaats: Carvio, ablatief singularis van *Carvium; tot dusver
2)
kenden wij alleen sedert 897 als oudste vorm Harauua . Op verzoek van V o l l g r a f f
3)
heeft V a n H a m e l een nadere toelichting gegeven over de verhouding van de
vormen Herwen: Carvio, en wij menen, dat deze afdoende is behalve ten opzichte
van één punt, waaromtrent hij trouwens een minder stellig geluid laat horen: de
etymologie. Hij houdt het voor mogelijk, dat de genoemde naam een io-afleiding is
van germ. *harwa- ʿvlasʾ en dat dezelfde woordstam aanwezig is in Herwijnen en
Herwaarden. Zeer bevredigend lijkt deze verklaring niet; men zou in dat geval veeleer
een samenstelling in de trant van Vlasakker, vlaschaard verwachten; het is m.i. niet
aannemelijk, dat het korte, weinig zeggende io-suffix hier het te verwachten
substantief zou hebben vervangen. En de veronderstelling over de stam vindt geen
steun in de namen Herwijnen en Herwaarden, die beide hetzij toponymische
4)
samenstellingen van Her- en -wijnen, -waarden zijn - zooals G a l l é e ze
beschouwde - hetzij afleidingen van aldus samengestelde persoonsnamen; de
5)
oudste vormen zijn: Heriwinna (a. 850) en Heri-warda (a. 997) . Ik zou dan ook de
verklaring in een geheel andere richting willen zoeken, in de mening dat wij hier met
een bijzonder merkwaardig toponiem te doen hebben.
In Noordholland ligt onder Schoorl een gehucht Hargen, waarvan

1)
2)
3)
4)
5)

Meded. Afd. Lett. N.R. I 12 (1938), met aanvulling ald. II 6 (1939).
NGN. 3, 132.
Bij V o l l g r a f f t.a.p. blz. 11.
NGN. 3, 360, resp. 357.
NGN. 3, 133, resp. 131.
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1)

als oudste vorm voorkomt Haragum (a. 960) . Deze naam is een merkwaardige
2)
rest van heidense cultus; immers hij is identiek met ohd. harug, dat voorkomt in
de betekenissen van ʿlucus, nemus; fanum, delubrum, ara, capitoliumʾ; ags. hearg
ʿ(heilig) bos, tempel, afgodsbeeldʾ; on. hǫrgr ʿheilige steen, altaarʾ. Er bestond dus
een Oudgermaans woord *harguz, dat een heilige plaats bij de heidense Germanen
3)
aanduidde . Men tast dus wel niet mis, wanneer men in het aloude Hargen ziet het
heiligdom in het bos, dat eens genaamd was Scor-lo (ʿbos aan het strandʾ), thans
voortlevend in de naam van het dorp Schoorl. Een bevestiging van deze opvatting
vindt men in andere namen in dezelfde streek van Noordholland, welke insgelijks
op heidense cultus schijnen te wijzen: Heilo, vroeger Heilich-lo ʿheilig bosʾ; en Vronen,
4)
oudtijds Vroon-lo ʿbos, gewijd aan de god Frôʾ . Ook Oesdom (buurtschap onder
Heilo) zou men hierbij kunnen rekenen; als Osdem wordt het in een oorkonde van
5)
1083 genoemd naast Heilgalo (= Heilo), Alcmere (= Alkmaar) en het
6)
bovengenoemde Haragon. Immers Os- is ontstaan uit ans- , dat samenhangt met
got. ansis ʿsemideiʾ (Iordanes) en noordgerm. Asen; wellicht behoort hierbij ook
7)
Fries Eswei, dat ʿgodenwegʾ zou kunnen betekenen . Mag men R a y m o n d
8)
S c h m i t t l e i n geloven, dan zou men ook Alk-maar hierbij mogen brengen; immers
9)
hij brengt dit alk- in verband met de bij Tacitus overgeleverde naam van twee
Germaanse goden Alci. Een gewichtig bezwaar hiertegen is echter, dat Alci
10)
allerwaarschijnlijkst een germ.
heeft ; maar toch

1)

Haragum, later ook Haragon, Haragan e.a. Men vindt de vormen gemakkelijk bij elkaar bij
3

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

F ö r s t e m a n n II 1 blz. 1236.
Aldus terecht E. S c h r ö d e r (Deutsche Namenkunde: Festgabe-Schröder (1938) blz. 194
v.v.).
Vgl. J. d e V r i e s , Altgerm. Religionsgesch. 1 (1935) 266 v.
Vgl. J. d e V r i e s Tijdschr. 51, 97 v.v.
2

o

Oorkondenboek van Holland en Zeeland afl. 1 (1937) n 89.
Bekend ook uit persoonsnamen, waarmee dan weer plaatsnamen zijn gevormd, b.v. Oestgeest;
vgl. J.W. M u l l e r NGN. 6, 69 v.v.; Tijdschr. 48, 225 v.v.
Zie voor deze kwestie J. d e V r i e s , Altgerm. Religionsgesch. 1 224 v., 243.
ZNF. 15 (1939), 154 v.v.
Germania c. 43.
Vgl. mijn Wörterbuch der altgerm. Namen s.v. Alci. Germ. ook naar de nieuwste opvatting
in het artikel van R o s e n f e l d GRM. 28, 245 v.v. (bij ohd. elaho ʿElch, Hirschʾ).
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1)

mag er op gewezen worden, dat het verband met ndl. alk ʿsoort van meeuwʾ niet
vaststaat, daar - naar vriendelijke mededeling van. prof. S w a e n - de alken in deze
streken niet broeden.
Wat de naam Hargen betreft, dient overigens nog opgemerkt, dat deze op twee
andere plaatsen in ons land terugkeert. Ten eerste in Zuidholland als de oude naam
2)
voor (De) Ketel: Harga sive Ketel . De naam is al vroeg overgegaan op een water
aldaar, de Thurlede; vgl. inter fluvium Matlinge et rivulum Thurlede, qui vocatur
3)
4)
Harga ; later Oude Harg . Nog leeft hij voort in Hargpolder en in de Harreweg of
5)
6)
Hargeweg , die in de Rechten van De Ketel wordt vermeld als Herchweg . Ten
tweede vindt men in Friesland dezelfde naam: Harich, Harig, dorp, gelegen in
7)
Gaasterland; a. 1290 Harich, a. 1326 Harch .
De etymologie van germ. *harguz is geheel onzeker; alleen staat vast, dat naast
de vormen met γ andere met
voorkomen; vgl. ags. hearh naast hearg, en in de
8)
Lex Ribuaria in haraho jurare . Er is dus niets tegen om te veronderstellen, dat het
v

Germaanse woord oorspronkelijk een h had, welke vereenvoudigd werd tot h, maar
u

u

door grammatische wisseling ook kon overgaan in γ . Deze γ werd in 't Germaans
vaak tot g, maar, vooral vóór palatale vokalen, tot w. Voorbeelden van aldus ontstane
v

woordparen zijn bekend genoeg; b.v. g: w in got. magus: mawi; h( ): w in ags. horh:
u

horwes; mhd. schëlch: schëlwer (on. skjalgr); got. saíhvan: siuns (uit *seγ ní-); got.
v
ah a: ohd. ouwa, ndl. land-ouw. Op dezelfde wijze nu is m.i. Herwen ontstaan uit
u
*harw-iaz (met w uit γ vóór de volgende i van het io-suffix), dat zich tot germ. *harguz
ongeveer verhoudt als got. mawi tot magus. De uitgang -en van Herwen staat op
één lijn

1)
2)

Vgl. NGN. 10, 5.
Fontes Egmundenses, uitg. O p p e r m a n n (1933) blz. 75 r. 25. Elders Hargan, Harega
2 o

(t.a.p. blz. 63 r. 36; blz. 91 r. 19; blz. 255 r. 18), Harago (Okb. Holl. Zeel. n 85: a. 1063).
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2 o

Okb. Holl. Zeel. n 89 (a. 1083).
V. d e r A a s v .
Vgl. L e y d e n TAG. 2de reeks 53 (1936), 374.
B e e k m a n , Dijk- en waterschapsrecht I 304.
NGN. 4, 173v. Vgl. ook W. d e V r i e s Saxo-Frisia 2 (1940), 2.
S c h r ö d e r t.a.p. blz. 195.
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met die van Hargen (Haragum). Men zou geneigd kunnen zijn, de w van Herwen
te vergelijken met die van eng. Harrow, Harrowden e.a., welke namen hetzelfde
Germaanse woord bevatten, maar hier is de w van jongere datum; in de oudst
1)
overgeleverde vormen vindt men hier een g: a. 767 hergae, a. 825 Hearge enz. .
Carvium-Herwen was dus een heilige plaats bij de heidense Germanen in de
eerste eeuw na Christus; in elk geval reeds vóór het jaar 70/71, toen de in de
2)
inscriptie genoemde legio I ontbonden werd . Deze Germanen moeten natuurlijk
de Bataven zijn geweest; immers Herwen ligt in het oude gebied van deze stam,
links van de vroegere bedding van de Rijn, die thans een. dood, maar vrij diep water
3)
4)
vormt ; nog in 897 en later luidt het: Harauua villa in pago Batauui . Nu weten wij
5)
uit Tacitus, dat de Bataven - als andere Germaanse volksstammen - een sacrum
nemus hadden: daarheen riep Claudius Civilis in 69 n. Chr. de stamhoofden specie
epularum samen; daar wekte hij ze op tot de opstand tegen de gehate Romeinse
6)
onderdrukkers, barbaro ritu et patriis execrationibus . Met de uitdrukking sacrum
nemus geeft Tacitus volkomen juist het oudgerm. *harguz weer; anders gezegd: in
Carvium-Herwen is het heilige woud der Bataven teruggevonden; wat Hargen was
in Scorlo, was Carvium in 't sacrum nemus. En nog in veel latere tijd was de plaats
de

zodanig in aanzien, dat de Franken, toen zij in de 5 eeuw zuidwaarts rukten, aan
7)
een nieuwe vestiging van hen in Aubel (prov. Luik) dezelfde naam gaven .
Géén bezwaar tegen deze opvatting is de veronderstelling van een nemus in de
lage gedeelten van ons vaderland. Niet alleen kennen

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

Zie E k w a l l , The concise Oxford dictionary of English place-names (1936) s.s.v.v.
Vgl. V o l l g r a f f t.a.p. blz. 7 v.v.
V o l l g r a f f t.a.p. blz. 16.
NGN. 3, 132.
Vgl. Tac. Germ. c. 9: lucos ac nemora consecrant enz.
Tac. Hist. IV 14-15.
Harv(i)a (11de eeuw), nu Herve: zie P e t r i , Germanisches Volkserbe I (1937) 256;
G a m i l l s c h e g , Germanische Siedlung in Belgien und Nordfrankreich I (1938) 54, 102.
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1)

wij door Tacitus ook in Friesland een lucu(s) quem Baduhennae vocant ; niet alleen
zagen wij hierboven, hoe eens in Noordholland een uitgestrekt woud aanwezig was,
maar bovendien kan men zich beroepen op de talrijke woud-namen in de lage
gedeelten van Holland (Abkoude, Abtswoude, Berkenwoude, Hoogwoud,
Schellingwoude e.a.), temeer daar opgravingen de vroegere aanwezigheid van bos
bevestigd hebben. Men bedenke daarbij, dat zulk een nemus niet beantwoordde
aan de voorstelling, die wij van het begrip woud hebben, te weten een uitgestrekt
bos met hoog geboomte. Het waren bossen van elzen, abelen enz., die op drassige
gronden veel voorkwamen en in klassieke bronnen dan ook veelal in één adem met
2)
moerassen genoemd worden (terra... silvis ac paludibus invia: Mela III 3, 29) . Door
de moeilijke toegankelijkheid konden de stamhoofden in oorlogstijd hier ongestoord
bijeenkomen.
Is het bovenstaande juist, dan is, dank zij een samentreffen van archaeologische,
historische en toponymische gegevens, hiermede een der oudste geschiedkundige
plekken van ons vaderland teruggevonden.
Hilversum
M. SCHÖNFELD

1)
2)

Tac. Ann. IV 73.
Zie B e e k m a n in B e e k m a n en M o e r m a n , Nederlandsche aardrijkskundige namen
(1938) bl. 13 v.v.; L e y d e n TAG. 2de reeks dl. 58 (1941), 53 v.; voor Friesland
W i e g e r s m a It Beaken 2, 115 v.v. Ook de naam Holland, indien uit Holtland (een oude
strijdvraag, het laatst besproken door V. G i n n e k e n Taaltuin 8, 306 v.v.), kan in dit verband
genoemd worden.
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Opmerkingen over Vondels ‘vocaliseren’
Middelnederlandse teksten legt men zelfs aan de jeugd voor in de oorspronkelijke
spelling, en een bewerker, die de spelling moderniseert, doet dat heel behoedzaam,
‘om’ - gelijk men zegt - ‘de klank van 't vers niet te schaden’. Maar 16e- en
17e-eeuwse gedichten kleedt men naar de laatste smaak en uit de mond van onze
voordragers spreken de 17e-eeuwse poëten in 20e-eeuws Nederlands zonder de
minste aanmerking van wie ook. Onze taalkundigen berusten in deze anachronismen,
vermoed ik, wijl ze wel weten, dat zelfs uit nauwkeurige beschrijvingen de klank niet
met zekerheid is vast te stellen. Huygens, de muzikale Huygens, getrouwd met een
Amsterdamse vrouw, kende - meende Hooft - 't Amsterdams niet voldoende om uit
Hoofts handschrift die taal naar haar klankwaarde ten volle te genieten. Als hij ‘een
potjen oft twee van de kost, die (hem) in den Warnar zoo bijster scheen te monden’,
wilde proeven, dan moest hij maar te Muiden komen, waar Hooft hem zijn werk zou
voorlezen. ‘Aen 't schenken is ook wat geleghen’, - schreef Hooft hem - ‘ende dient
wel van mijn' handt gedaen: zijnde 't Amsterdamsch een' spraek daer alleman niet
in ujtgeleert is’ (Br. van 21 April 1631). Wat voor een tijdgenoot met fijne oren moeilijk
was, is voor ons vrijwel onmogelijk. Misschien bezorgt de wetenschap ons nog eens
een middel om uit de wanden van 't Muiderslot de klanken los te maken, die op die
Helicon zijn gehoord. Zolang dat niet is uitgevonden ‘tasten wij rond in 't ongewis’.
Wel hebben de bewerkers van Vondels gedichten, die voor de W.B. een
wetenschappelijk verantwoorde commentaar moesten leveren, hier en daar een
aanwijzing gegeven voor de uitspraak, maar slechts voor de ij (y)- en uy
(uu)-woorden. Eensluidend evenwel zijn die aanwijzingen niet. Dr. Michels in zijn
diss. noteerde o.a. musyck (I 452:125) met de aant.: ‘uitspreken muzijk’; statuyten
- uytsluyten (I 437:217-'18) met de aant.: ‘spreek uit statuiten’; en, van een anderen
bewerker, Hymen - rymen (III 162:175-'76) met de opmerking: dus met ie gezegd’,
en tuyn - tribuyn (III 331:57-58)
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met de aanwijzing: ‘de uy te lezen als uu’. - Onzekerheid toont de eerste bewerker
voornamelijk ten aanzien van vreemde woorden. Myter (II 167:1354) - midden in
de versregel - heeft ‘ei-uitspraak’, maar van Tyger (II 195:1936) in dezelfde positie
luidt de aant.: ‘uitspraak tijger of tiger’; ook van Cyther - Myter (II 197:1977-'78) heet
‘de uitspraak onzeker, want het zijn beide vreemde woorden’.
Dr. Michels is 't weer lang niet altijd eens met de commentatoren, al neemt ook
hij aan, dat Vondel nu eens vlijt, en dan weer vliet heeft gezegd, al naar 't in 't rijm
te pas kwam. Hij houdt echter rekening met de mogelijkheid, dat de uitspraak van
ij niet dezelfde was als die van ei.
De intellectueel - voor wie de W.B.-uitgave van Vondels Poëzie ook bedoeld is moet wel menen, dat, behoudens de onzekerheid der uitspraak van i, y, ij, en uy,
Vondels verzen klonken als ons ‘beschaafde’ Nederlands. De Vondelbewerkers
wisten natuurlijk heel goed, dat zij met hun uitspraak-aanduidingen slechts schamel
stukwerk leverden, en dat, ondanks de vele onderzoekingen naar de ontwikkeling
der Nederlandse klanken het laatste hoofdstuk hierover nog niet is geschreven.
Eenstemmigheid bestaat in zoverre, dat geen onzer taalgeleerden dezelfde
draagwijdte als prof. van Helten toekent aan diens conclusie, waarmee hij zijn
grondleggend werk over Vondels taal opende, dat n.l. Vondels vocalen en diftongen
in hoofdzaak overeenstemmen met die van 't hedendaagse Nederlands. Niemand
ook heeft dat vertrouwen meer in de klankwaarde der 17e-eeuwse schriftteekens
als de Groningse hoogleeraar nog had. Men is heel wat critischer geworden ten
opzichte van de taalgegevens uit het verleden. Voorzover ik, als belangstellend
toeschouwer, mag oordelen, zijn de deskundigen 't zelfs niet eens over de graad
van betrouwbaarheid der bestaande dialecten en der klankbeschrijving van de
16e-18e-eeuwse deskundigen als ‘houvast’ voor de beoordeling der vroegere
uitspraak. Toch, meen ik, geeft de meerderheid onzer geleerden de vroegere
‘spraakkonstenaren’ meer crediet dan indertijd Dr. Salverda de Grave deed, al
aanvaarden ook zij die nalatenschap niet zonder beneficie van inventaris. En
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1)

terecht: zelfs niet alle spreektaalberichten van onze tijd zijn even betrouwbaar , en
2)
vele al te spaarzaam .
Wanneer ik nu als ‘onbedreven spitter’ mij voor een ogenblik op dit gebied begeef,
dan diene ter verklaring, dat de door mij aanvaarde taak - het bespreken van de
dissertatie van Dr. Michels - mij dwong het te betreden. Gewapend met de kennis
van enkele levende dialecten had mij onder de lectuur van Vondels werk in de loop
3)
der jaren getroffen, dat, vooral in de oudere gedichten , de woorden met e,-ee,
o,-oo gespeld zijn alsof de woordenlijst van De Vries en Te Winkel geraadpleegd
was. In mijn eigen dialect klinken o en e als in 't beschaafde Nederlands: open en
even; de ee en oo hebben de klank als in beer en boor. Hoe Vondel ze gezegd heeft
kunnen we slechts gissen, maar zo'n systematische spelling in 't begin der 17e eeuw
doet uitspraakverschil onderstellen. Deze waarneming maakte me wat aarzelend
in 't aanvaarden der voorschriften voor de ei-, ie-uitspraak in de W.B.-uitgave van
Vondels poëzie. De dichter heeft mogelijk gesproken, gelijk men van een Vlaming,
een Dordtenaar of een Amsterdammer kan vernemen, van mèèn hùùs (voor de
uitspr.: hiervan zie beneden). Of heeft hij onze ij doen horen, gelijk ik dat, bijna een
halve eeuw geleden, opving uit de mond van Haarlemse meisjes, die een reidans
uitvoerden onder 't zingen van
Loopt nu, meisjes, in 't vierkant,
Naar de linkerzééide......?

Mijn herinnering bedriegt me niet. Daarvoor waren onze jongensoren te zeer gespitst
op de taal van hen, die òns dialect niet...... bewonderden. Ik ben n.l. dialectspreker
uit een streek, die op een afstand van een half uur gaans drie tongvallen te horen
gaf, getypeerd in: mijn huis, main hois (of heuis) en mèèn hùùs (met gerekte è of i
en gerekte open ù). Voor de ‘deftige’ bewoners der ‘voorname’ stad

1)

2)
3)

Zo bleek de vragenlijst van prof. Te Winkel, ingevuld door een hoofd der school te Zwijndrecht
vóór ruim 40 jaar, van geboorte Dordtenaar, de uitspraak te vermelden van diens
geboorteplaats.
Vgl. de aantekeningen in Van de Schelde tot de Weichsel.
Ik richt mijn aandacht louter op Vondels gedichten uit de eerste 25 jaren der 17e eeuw, dus
uit zijn zgn. Vlaams-Brabantse tijd.
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Dordt waren wij slechts ‘boertjes van bùùte’, gelijk voor de burgers van 't grote dorp
Zwijndrecht ‘loi van de Zanddaik’. Gek vonden ze van ons de uitspraak van beenen
en loope. Maar dan moest je zo'n Dordtenaar uit de achterbuurt horen! ‘Liëve duëch,
kiënt, mənən èèrm doe sôwe zeer!’ En de Zwijndrechter sprak ook van ‘m'n erm’.
Onze uitspraak werd voor ons een bewijs van ‘echtheid’, sedert de onderwijzer ons
met een handomdraaien de schrijfwijze had geleerd van de woorden met e-ee, o-oo
en ei-ij door de opmerking: ‘Luister naar je zelf’. Dit onderscheid tussen geven en
beenen werd trouwens in Dordt ook wel gehoord. Het dialect van die stad steeg in
mijn achting toen ik later in andere Hollandse steden ook van mèèn hùùs hoorde
spreken. Dat had Jan de Witt ook kunnen zeggen, meende ik, afgaande op de
schrijfwijze uut in zijn brieven; en na de publicatie van B. van den Berg over De taal
van een Dordtenaar in het begin van de XVIIe eeuw (N.T. XXXI) hield ik het voor
zeer waarschijnlijk. Uit dat artikel maak ik op, dat ik Dordts heb gehoord uit een
vroegere periode dan de heer Van den Berg, uit een tijd toen men daar nog sprak
van de ‘stêêne (uitspr. der ee van beer) van de Voorstraet’. Welke klank de
ambtenaar van 1640, die 't begrafenisboek bijhield, bedoelde met ije, ij, ïe in zijn
weergave van kind is niet twijfelachtig voor mij, die daarin de tweeklank uit mijn
jeugd herken. De ij heeft hoogstwaarschijnlijk de klank gehad van de gerekte ĭ, dicht
bij de tweeklank, die nog te horen is in gêĕst, hêĕt, bêĕst, inzettende met de klank
in peer en uitlopend in toonloze ĕ. Die 17e-eeuwse Dordtenaar zal de vocaal van
cleen, clijne en clijene op ongeveer dezelfde wijze hebben gehoord als die in kijent,
of meer open, naar de klank van Frans père, gelijk Van den Berg aanneemt.
De lectuur van prof. Te Winkel's Bijdragen tot de kennis der Noordnederlandsche
tongvallen (Ts. XX 81 vlgg.) was mij indertijd een openbaring, maar bracht mij ook
van de wijs. Zijn onderstelling, dat men ten tijde van Hugo de Groot aan de ij de
ie-klank had gegeven, verstoorde mijn Dordtse en Haarlemse Arcadia. Wel las ik
met genoegen, dat zowel prof. Kloeke als Dr. Verschuur de ui van Montanus hoorde
als de gerekte, naar eu zwemende u als in put. Dat was het Dordtse ùùt van Jan
de Witt! Zo had men hoogstwaarschijnlijk
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ook gesproken in de omgeving van Hooft, wiens neef Laurens Baek aan Hoofts
zoon schreef over een voorval te Eutricht (no. 969 in de ed. v. Vl.), terwijl Hooft zelf
Uitrecht spelde (br. 948 t.a.p.). Bekend is, dat de deftige Amsterdammers in Van
Lenneps jeugd nog spraken van de Uùtertse schùùt. Wat nu ‘vulgair’ is geworden,
klonk eenmaal beschaafd! Waarom zou Vondel ook deze monoftong niet hebben
gezegd in plaats van de tweeklank of de úú?
Toen nu Dr. Michels' dissertatie me weer voor de mij raadselachtige ij- (= ie-)
klank bracht, heb ik voorlichting aangaande de klankwaarde van Vondels
vocaaltekens gezocht bij de 16e-18-eeuwse spellingkundigen en bij De Bo
(Westvlaamsch Idioticon). Uit hen verstond ik, dat onze boerse uitspraak van steenen
en loopen wellicht eeuwen lang ook uit deftige monden was gehoord. De
kostschoolhouder Kornelis van der Palm te Rotterdam, schrijver van een
Nederduitsche spraekkunst voor de jeugdt, uit verscheidene onzer voornaemste
spraekkunstschrijvers opgestelt (1769) in vragen en antwoorden, onderwees n.l.
zijn leerlingen ‘de E en O bij ons kan tweederlei klank hebben’ en hoog en laag
uitgesproken worden. ‘Daarom moeten die verdubbeling of verlenging ondergaan’.
Even later in de 18e eeuw was het Lambert van Bolhuis, predikant te Groningen
en lid van de ‘Leydsche’ Mij der Ned. Lett., die in 1778 en 1802 resp. de 3e en 4e
druk bezorgde van Klaas Stijl's Beknopte Aanleiding tot de kennis der Spelling en
daarin verzekerde, dat het verschil in uitspraak tussen o-oo, e-ee ‘er te allen tijde
is geweest’ ‘en in de meeste gewesten van ons land duidelijk gehoord wordt’.
‘Dat hooge geluid der ee’ - zegt hij - ‘komt naast aan den klank, dien wij aan de
Grieksche Eta en aan de Fransche ai in faire geven, hoewel in sommige plaatsen
van Holland ge-est gesproken wordt of gi-est’ (dus een tweeklank, gelijk nu nog).
Pontus de Heuiter vermeldt deze gerekte open è als de verwant van de ei in woorden
als ‘geneiht-geneeht, gedreiht-gedreeht, geleit-geleet’. 't Is de klank, die in
Noord-Nederland wordt gehoord in kèrel, pèrel, en in Zuid-Nederland in veel meer
woorden vóór r. Bols (in zijn rede over Weerd-waard, hert-hart, bie-bij, in 1903
gehouden in de Kon. Vl. Ac.) noemt ook zwèren. Nog hoor ik uit de mond van prof.
De Vreese: lèèren.
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De Bo vermeldt in zijn Idioticon voor West-Vlaanderen deze ‘scherplange’ of ‘zware’
è in bedrèègen, èèke, èèsch, gehèèm, klèèn, schèèden, sprèèden, wèè (weide),
mèèsen (= meisje, vgl. 't Gorkumse en Brabantse meske); voor Iperen vermeldt hij
lèren, kèren, stèèn, verdèèlen. De ‘Waalschstèèrtige’ uitgang -eeren wordt in
Vlaanderen gehoord zowel zacht- als scherplang; men zegt zowel bravèèren als
bravééren.
Hoe sterk prof. Van Helten nog aan de klankwaarde van onze lettertekens vastzat,
bewijst zijn beoordeling van rijmen als meir-eer, veer (= ver) -meir. In 't eerste geval
hield hij meir voor een lapsus calami, en veer-meir vergoelijkte hij met de opmerking,
1)
dat de klank in veer op ei geleek . Onmogelijk is 't niet, dat Vondel rijmen als
heiren-verweiren (Pascha 1925-'96), Bevr (War d.D. XXXVII) met een tweeklank
uitsprak, gelijk Van Helten aannam. Ook in Noordnederland wordt die nog wel
gehoord. In Haarlem bijv. en Amsterdam nog ‘heîl-veîl’. Toch had Van Helten reeds
opgemerkt, dat Vondel, vooral in zijn latere poëzie, herhaaldelijk rijmen heeft als
arm-werm, hart-smert. Uit dit verschijnsel blijkt m.i. Vondels voorkeur voor een brede
klank tussen ă en è in, waarvoor hem het teken ontbrak. Wellicht is in deze behoefte
aan ‘dichterlijke vocalisatie’ ook een verklaring gelegen voor de op 't eerste gezicht
onzuivere rijmen, die ik beneden noteer.
De zacht-lange ee zal De Heuiter bedoeld hebben met zijn, aan de tweeklank ie
verwante ee, waarvan hij als vbb. gaf: stien-steen, giengeen, allien-alleen.
Hoe klonken nu rijmen als kapiteyn-gemeyn (W.B. I, 458:279-'80), gemeyn-breyn
(II, 250:337-'38), peen (boete)-gemeen (I, 521: 3-4), Athenen-steenen (III, 330:47-48)
uit Vondels mond? Op 't eerste gezicht zou men zeggen: verschillend. Maar neemt
men in aanmerking, dat Vondel veel Frans las en vertaalde, en waarschijnlijk, ook
hoorde, dan heeft men rekening te houden met de mogelijkheid, dat in dergelijke
woorden de Franse uitspraak overheerste. Nu was deze uitspraak toen nog onzeker.
Volgens Brunot (Hist. de la langue

1)

In de door Van Helten opgegeven plaats (Eneas IX 572) staat veer-meer.
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franç. II, pag. 257-'58) had ai voor nasaal in de 16e-17e eeuw de uitspraak ei
bewaard, maar werd deze uitspraak (leine, domeine) dialectisch gevonden. Ook
kwam de e-uitspraak voor als in net, faire, dus mondène. De klank was - zegt Brunot
- in de 16e eeuw nog te jong om nauwkeurig te kunnen vaststellen waar ai>è en
waar ai>é. - 't Zelfde geldt voor de tweeklank ei: voor nasalen heeft de diftong zich
langer gehandhaafd dan in andere positie. Ten tijde van Malherbe (1555-1628)
rijmden arene-peine, rasserene-peine, pourmeine-humaine. - Voor Athenen moet
men bedacht zijn op de Franse uitspraak of de gerekte ĭ-klank. Onmogelijk is het
dus niet, dat Vondel al deze rijmen heeft gezegd met dezelfde gerekte open è-klank,
en dat gemeyn en gemeen slechts voor 't oog doubletten zijn.
Vele van Vondels e-ee, o-oo-rijmen, die voor ons dialectisch ingestelde oor
onzuiver klinken, als steenen-lenen (I 357: 13-14), zeelen-bevelen (I 429:45-46),
weten-heeten (I 491:331-'32), wezen-vreezen (I 494:399-400 en 533:17-18),
vergrooten-vergoten (I 457:261-'62), toonen-sone (I 495:437-'38), Goden-dooden
(I 495:441-'42), geslopen-geloopen (I 537:9-10 en 547:5-6), gevloden-dooden (I
581:17-18), vermoghen-tooghen (= toonen) (I 539:13-14) klonken zuiver, als Vondel
in zijn Vlaams-Brabantse gezelschap van ballingen, ‘misselike tonge’ aan zijn
rijkbeklankte omgeving heeft ontleend voor zijn poëzie. In 't Wit-Lavendel zullen
West-Vlamingen zijn geweest, die een ‘klèèn gehèèm’ onthulden, mensen uit Iperen
die hun ‘bèènen sprèèden’ en de ‘stèènen verdèèlden’, Frans-Vlaamse zoônen die
zich hadden laten dopen en zaten te dromen, terwijl ongedoôpte Westvlaamse
zonen zaten te droômen. - Een rijm als klokgeloy-hoy (II 387:19-20) kan hem een
Brabantse mond hebben ingegeven; in wempel-drempel (Pascha 1155-'56) mogen
wij een Westvlaamse klank onderstellen, terwijl drieght (= dreigt) -vervlieght hem te
Amsterdam in 't oor zal zijn gekomen.
Rijmen als zee-bespree (Pascha 169-'70), bijeen-onderscheen (I 531:67-68)
zullen met de ee van peer zijn gezegd, en verspreed-onderscheet (II 281:941-'42),
verspreed-breed (II 274:809-'10) met de e van kèrel, maar zekerheid heeft men niet.
Dat daarin onze ‘beschaafde’ ee-klank (als nu in breed, een) is gehoord, komt mij
onwaarschijnlijk voor.
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Onder de ee- en oo-woorden kunnen dus in Vondels verzen tal van doubletten en
tripletten gehoord zijn.
Dat woorden als oeghst, woerd (= woord) ook als tweeklank kunnen zijn
uitgesproken, heeft prof. Van Helten, naar 't schijnt, niet ondersteld. Hij noemt slechts
Zuidnederlandsche streken voor de oo als tweeklank. De Heuiter stelde de ‘dubbele’
oo gelijk met de Griekse ω. Uit zijn vb. brood maak ik op, dat hij de gerekte
monoftong, of de tweeklank, bedoelde.
Met het teken IE werd een tweeklank aangeduid. Dat zeggen de spellingkundigen
van Pontus de Heuiter in 't eind der 16e eeuw af, tot Lambert van Bolhuis in 't eind
der 18e eeuw toe. Christiaen van Heule hoorde die tweeklank ± 1630 in 't geroep
der ‘kiewitten’ en in bie, zie, niet, iemant. En - voegen wij er bij - die wordt nog in
Noord en Zuid gehoord. De Bo vermeldt hem voor enige Zuidnederlandse gewesten
en geeft als vbb. wie, riep, zien, riemen. Een halve eeuw na Van Heule beschreef
Winschooten (1683) die als ‘een zeer flaauwe tweeklank’ en haar geluid werd
gehoord in wie, die. ‘Zij werd’ - zo zegt hij- ‘veeltijds gebruikt van die geene, die plat
Amsterdams spreeken voor twee EE, gelijk in bien, stien’. Hooft heeft dus niet, gelijk
prof. Te Winkel (Ts. XX) nog meende, onze ie-klank, maar een diftong gezegd in
de volgende verzen van Warenar (447-'48):
Daer mach niet of, hy vloeckt en hy driecht
Het al te vermoorden, asser slechts wat roock uytvliecht. -

Ook in de volgende strofe (Ged. I, 20:50-56 ed. Stoett):
Nochtans dit ding
Sout lichaem niet vernielen.
Doort onderling
Verstant van onse sielen
Soud sij gering
Mijn haere siel medielen
Eer ick verging.

Het teken I vertegenwoordigde, gelijk nog, een open klank en een gesloten. De Bo
vergelijkt voor de open klank de Franse è, De West-
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vlaamse gesloten i, ‘deze schoone klinker’ volgens De Bo, hadden de Oostvlamingen
en de Hollanders niet. Hij onderscheidt deze i (in artikel, discipel, titel) uitdrukkelijk
van de ie. De Bo hoort hem ook in Evangeli ‘gelijk Vondel dit woord ook wel spelde’.
De lange open i geven de Westvlamingen weer met ii of met ij. Voor zijn
Westvlaamse (korte) i (titel) dient ook het teken y als in Cyrus en dgl. vreemde
woorden. Ter verduidelijking van de klank noemt hij 't Engelse woord pinch. De
dubbele i (i + i) is volgens De Bo niet ie, maar gerekte i, dus een klank als in mèèn
(mijn) of als in zééide der Haarlemse meisjes?
Deze berichten stemmen, dunkt mij, overeen met die van Pontus de Heuiter, waar
deze spreekt over de diftong ei: ‘welke klank gehoord wordt in Brabant in wein, reic,
deic’. De Vlaming en De Heuiter zelf bezigen hier de lange vocaal ij. Dat hij hiermee
niet bedoelt onze ie-klank, maar de gerekte i in meer of minder open nuance volgt
m.i. uit wat hij zegt over de ei in vreemde woorden. ‘Den Fransois spreekt ei in veel
woorden wèl, als merveille, veiller, qualic in feit (= fait), seigneur, veint (= vînt), dees
sprekende oft lainge j waren’. Uit het zo even aangevoerde uit Brunot blijkt omtrent
de Franse uitspraak in de 16e-17e eeuw dus, dat ‘Flamijnc’, dien De Heuiter volgde,
wèèn heeft gezegd voor ons: wijn, en niet wien.
Opmerkenswaard is de opmerking van Lambert van Bolhuis bij & X van Klaas
Stijl's Bekn. Aanl. der Sp.: ‘Het verschil in de uitspraak tussen ie en ij is moeilijk te
onderscheiden; ij moet scherper worden uitgesproken dan ie, wijl ie een tweeklank
is en ij een dubbele i’! M.a.w.: in ij hoorde hij de meer of minder open gerekte ĭ-klank,
waarop de tweeklank ie als rijmklank kon slaan. - Ruim een halve eeuw na den
Groninger predikant doceerde Mr. Lulofs, als hoogleeraar der welsprekendheid, dat
‘in een recht zuivere uitspraak onze dubbele i of ij toch niet volkomen aan onzen
tweeklank ei gelijk is, en dat de declamator er naar moet streven in de ij nog iets
van den ouden langen i-klank te behouden in de woorden pijlen, vijlen, Rijn’.
Tot ver in de 19e eeuw dus is de monoftong gerekte i (= ij) de beschaafde klank
geweest, die Lambert ten Kate ± 1700 typeerde als de dubbele i uit het gemeenlands
dialect, inzettende als ĕ (in de,
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te), en onmiddellijk overgaande in ‘de scherpe korte klank van min tot omtrent het
dubbele verlengd’.
Dit omtrent herinnert aan 't onderscheid, dat verschillende theoretici maakten
tussen y en ij. Sommigen zeiden, dat y anderhalf maal zo lang was als i, en ij dubbel
zo lang, zo o.a. Vincent Kasteleijn (± 1612), en waarschijnlijk Hooft, die vrij regelmatig
y schreef aan 't eind (my, zy, by), maar ij meermalen in gesloten lettergreep. Anderen
kenden aan y een enigszins andere klank toe dan aan ij, gelijk Winschooten, die er
van schreef in zijn Letterkonst (1683): ‘Qualijk wordt ook voor eene verdubbelde I
de y gebruikt, want dit wordt bij de Nederlanders niet uitgesprooken als een verlengde
I, gelijk zommigen willen, maar als een bijzondere klinker tusschen I en EI, als
gehoord in ydel, ys, yver, yzer, vryheit, blyheit, schildery’. (Dit is nog eens weer,
geloof ik, de klank in zééide, uit Haarlem.)
Kornelis van der Palm leerde ± 1770 zijn pupillen, dat y werd gebruikt in ydel, ys,
myden, ryden, pyl, vry. Ook kon ze te pas komen in Griekse woorden als Pythagoras,
Pyrrhus, Ulysses, ‘in welke woorden y als i wordt uitgesproken, waarom ook
voorname Taelkenners uit die woorden de y verwerpen en dezelve met i schrijven,
1)
als Ulisses enz’ . Hij waarschuwde de kinderen, deze klinker ‘niet te vermengen
met ei’.
Deze deskundigen stemmen vrijwel overeen met De Bo in hun oordeel over de
klankwaarde der y. Uit geen van allen heb ik kunnen opmaken, dat y of ij onze
ie-klank zou vertegenwoordigen.
Over den Dordtenaar met zijn triplet clijn, clijene, cleen sprak ik reeds. Als ik in
Hoofts uitdrukking in de 551e brief: ten mijnen en gemeynen leedtweesen een
klankspeling mag horen, dan is noch voor den Amsterdammer noch voor den
Dordtenaar ij het teken geweest voor de ie-klank, maar hoogstwaarschijnlijk voor
dezelfde monoftong die men nog in die steden hoort. En wellicht was de uitspraak
van ij gelijk aan die van ei, zoals nu nog in de volksmond aldaar.

1)

Vgl. voor Vondels schrijfwijze Dr. Michels' diss. pag. 166. Dr. Sterck meende ten onrechte
(Oorkonden over Vondel en zijn kring 229-'30), dat V. steeds vryheid (met y) schreef, ‘omdat
hij in dit woord vol kracht geen verslappende ii kon dulden’.
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Gelijk voor Van Bolhuis, die de tweeklank ie en de dubbele i (ij) als bijna-rijmklanken
hoorde, zal 't ook voor den Hagenaar Huygens zijn geweest. Ik kan dan ook moeilijk
met De Vooys en Engels aannemen, dat Huygens in 't rijm sien-dijen onze ie-klank
bedoelde en in dijen-bedijen de ei-klank. Voor mijn opvatting spreekt ook, dunkt
me, 't Haagse kikken voor kijken, waarin i meer de klank heeft naar è dan naar ie.
(Vgl. N.T. XXVI 178 en XXIX 325; en Ts. LVII 15 vlgg. en Ts. XX 101.) Dat Vondel de enkelvoudige klank der y (ij) handhaafde, wordt ons verzekerd
door Oudaen, die den dichter persoonlijk heeft gekend (Oudaen, Poëzy III, 508; zie
ook Ts. XX, pag. 101), maar dat hij in de door mij beschouwde gedichten (tot ±
1640) zorgvuldig y en ij onderscheidde, is me niet gebleken. Opmerkelijk is, dat in
De Vaderen (I 473-497) vrij geregeld y is gebruikt, terwijl in de Vorsteliicke Warande
der Dieren verreweg ij overheerst. Beide werken zijn gedrukt bij Dirck Pietersz.,
Boeckvercooper op 't Water inde Witte Parsse (Persse), 't eerste in 1616, het tweede
in 1617. Aan een onvoldoende voorziene letterkast is dit bezwaarlijk toe te schrijven.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de zetter of corrector ‘de hand er in heeft
gehad’: die zullen wel ‘geletterd’ zijn geweest. Men denke eens aan Kiliaen, corrector
bij Plantijn.
Uit III 162, 181-'82 noteerde ik my-poesij, uit III 169, 345-'48 sypoesy; uit III 169:
370-'71 hygen-swijghen. Men krijgt de indruk, dat er na 1640 meer systeem komt
in de spelling onzer kunstenaars dan er vóór die tijd was. Zelfs in 't schrijven van
eigennamen is men niet zo nauwkeurig, zelfs niet in die van zijn naaste vrienden.
Hooft schrijft in zijn brieven Huigens, Huygens en ook met gh. De zeer geziene
krijgsoverste Jacob Wytz heet bij Vondel Wits, ook, maar slechts heel zelden, bij
Hooft. En hoe verschillend schreef Vondel zijn eigen naam! Maar hoogstwaarschijnlijk
heeft men 'tzelfde woord steeds op dezelfde wijze uigesproken in de dagelijksche
omgang, al schreef men dat verschillend. Gelijk de Dordtenaar van ± 1640 schreef
clyn, clyene, cleen, kijnt, kijent, kïent, zo Vondel deiningen (VI, 668:880), dijning (VI,
670: 902), dyning (VI, 669: 1145). Dr. Michels (diss. 172) acht gediftongeerde
uitspraak hier ‘hoogst waarschijnlijk’. Op
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grond van het door mij aangevoerde acht ik uitspraak met de gerekte è of ì meer
aannemelijk. Evenzo voor verlynen (I, 132:65; diss. 171). Men behoeft hier niet aan
een drukfout te denken. Deze schrijfwijze versterkt juist mijn onderstelling, dat men
een monoftong heeft gezegd in de trant der Vlamingen en Dordtenaars; ook Vondels
schrijfwijze titel, tittel, tytel (diss. 169) wijst in die richting.
Voor rijmen als mijntjes-fyntjes (II, 265: 639-'40), schimpgekrijschmarquijs (III,
146:587-'88), Afriken-Rijcken (Pascha 1127-'28) heeft men rekening te houden met
de Franse uitspraak. Vondel las en vertaalde in de eerste jaren veel uit het Frans.
Volgens Th. Rosset: Les origines de la prononciation moderne etc. pag. 154, werd
in de 16e eeuw i voor nasaal in verschillende woorden è; men sprak van cousaine,
maine i.p.v. cousine, mine. Ik houd het er voor, dat Vondel in mijntjes de è-klank
heeft weergegeven met het voor hem gebruikelijke teken; ook in grynsen-chijnsen
(III, 331: 71-72) Kalvin-sijn (III, 347; 37-38), verdwijnen-Sabijnen (III, 363: 101-102).
Voor de Franse uitspraak van marquis, Afrique neme men een andere mededeling
van Rosset (pag. 153) in aanmerking, dat in de 16e eeuw ‘la limite entre è et i n'était
pas absolument net’. Doubletten waren toen miche-mèche, remide-remède,
rine-reine, virebouquit-virebouquet, aubigny-aubigné, Sevigny-Sevigné (t.a.p. 155).
Marquis zal voor Vondel eveneens de korte i-è-klank hebben gehad, en marquijs
kan dus hier de verlengde klank aangeven. Deze klank meen ik ook te mogen
onderstellen in - met Franse klemtoon uitgesproken - Afriken, zodat dit rijm te
beoordelen is als eyndelijcken-koninckrijcken (Pascha 2175-'76). Ook zie ik niet de
noodzaak, om voor Agrippine, Agrippyne, Agrippijnsch een andere klank dan de
gerekte è aan te nemen. In 't rijm minst-dienst (Pascha 53-54) hoor ik de diftong iĕ
en, in minst, de enigszins gerekte genasaleerde ĭ, maar denkbaar is ook 't rijm
mienst-dienst. Die diftong neem ik ook aan in verdrieten-Sodomiten (Pascha 431-'32),
ontvliede-Piramyde (t.a.p. 1667-'68). Voor het rijm wijl-Nyl (t.a.p. 49-50) herinner ik
aan wat Pontus de Heuiter gezegd heeft over de ei in vreemde woorden, dat ‘d'oude
Latinen dees diphtong (ei) plegen te schriven daer hun nakomers tot deser uren
altoos geschreven hebben een lainge e of i (curs. van mij): Neilos, Nilus, puerei,
pueri.’
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In Nilus heeft De Heuiter dus dezelfde klank gesproken als wij nog horen in Dordt
1)
en Amsterdam in mèèl (= mijl) .
In bovenstaande heb ik - gelijk de lezer zal hebben gemerkt - mij gehouden buiten
de netelige vragen omtrent de ontwikkeling der diftongering. Over de uitspraak der
uy heb ik gezwegen: de inlichtingen onzer geleerden omtrent deze klank waren voor
mij een afdoende antwoord op mijn bezwaar tegen uu-uitspr. voor onze ui in de
W.B. uitgave.
A. ZIJDERVELD

1)

Volgens Bilderdijk (Nederlandsche Spraakleer, 1826) is de y ‘welke men als zesde vokaal
aangenomen heeft’, ‘een éénzelvig krijschend en (op zich-zelf beschouwd wordende)
onaangenaam geluid, terwijl ei een zachte en smeltende overgang van de helle e tot i of y
is.’ De ‘duizenden’, die zeggen dat ze geen onderscheid kunnen horen tussen ei en y,
‘moeten... in 't gehoor hardhuidig zijn’ (pag. 37-38). Bilderdijk zelf schreef my, wy, hy. by maar
zijn, tijd.
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Geert Grote's psalmvertaling
1)

Het getijdenboek van Geert Grote, in 1940 uitgegeven door Prof. N. van Wijk , bevat
54 volledige psalmen en enkele fragmenten.
De volledige psalmen, in de nummering van de Vulgaat, met achter elk nummer
tussen haakjes de bladzijde der uitgave, zijn: 1 (71), 2 (115), 5 (162), 6 (139, 163),
7 (163), 8 (38), 12 (120), 14 (74), 18 (38), 22 (136, 172), 23 (39), 24 (172), 26 (174),
31 (139), 37 (140, 177), 40 (179), 41 (180), 42 (124), 50 (141, 187), 62 (44, 189),
63 (126), 64 (188), 66 (44, 190), 69 (78), 86 (80), 92 (43), 94 (37, 93, 113, 156), 99
(43), 101 (142), 109 (61), 112 (63), 114 (157), 116 (98), 119 (50, 157), 120 (50,
158), 121 (50, 64, 133), 122 (53), 123 (53); 124 (54), 125 (55), 126 (56, 64), 127
(56, 82), 128 (58, 85), 129 (59, 144, 159), 130 (59), 131 (67), 132 (68), 133 (68),
137 (159), 142 (144), 145 (194), 148 (46, 191), 149 (46, 192), 150 (47, 192).
Fragmenten van enige omvang zijn: ps 30 vs 2-6 (131), 53 vs 3-9 (76), 115 vs
10-19 (129), 147 vs 12-20 (64). Kleiner zijn: ps 12 vs 4-6 (110), 32 vs 20-22 (105),
50 vs 12-14 (107), 65 vs 1-4 (94), 110 vs 9 en 10 (108), 142 vs 8-10 (101).
De taal van hs Den Haag 133 E 21 mag op grond van haar vocalisme Overijsels
genoemd worden. De volgende verschijnselen stellen dit buiten kijf: 1 Geregeld o
< wg. ă en ŏ voor ld en lt (bv. beholder, ghewoldes, seuenvoldich); 2 wg. ă en ĕ
worden bij rekking steeds onderscheiden (bv. achterwaert, baert; eerde, ‘aarde’,
sweerdes ‘zwaard’); 3 Umlaut van oorspronkelijk lange vocalen, die evenwel niet
steeds in het schrift tot uitdrukking komt (bv. ghebere ‘gedragingen’, kese ‘kaas’;
ghenuechte ‘genoegzaamheid’, suet ‘zoet’); 4 open ō < wg. ŏ in open lettergreep,
wat zelden uit de spelling is op te maken (bv. voerghelaefden ‘-geloofd’, apen ‘open’,
auer

1)

Het Getijdenboek van Geert Grote naar het Haagse Handschrift 133 E 21, uitgegeven door
Dr. N.v. Wijk. Leidsche Drukken en Herdrukken, Kl. R. III. E.J. Brill, 1940.
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‘over’); 5 meer umlaut van wg. ai dan in 't Westen van Nederland (bv. breyden
‘breed’, ghemeyne ‘gewoon’, heyt adj. ‘heet’).
Waarschijnlijk kan men zelfs spreken van Westoverijsels, daar rekking voor ld, lt,
en n cons. niet voorkomt, terwijl er ook van de uit het Oosten bekende, in open
lettergreep kort gebleven vocalen geen spoor is te vinden.
Ook de woordvoorraad van de tekst wijst naar Overijsel.
1)
Bepaald O v e r i j s e l s o f O o s t n o o r d n e d e r l a n d s zijn: bedruckenisse
(tribulatio), dunnegghen (tempores), ghetymmert (aedificavit), hent (usque), ombegrijp
(orbis terrarum), smaeheiden (despectione), weyte, weite (frumento), wo (usquequo,
quam). N o o r d n e d e r l a n d s zijn: achterlaten (frustrabitur), blenkinghe (splendor),
boert op (extollite), deckenisse (velamento), ewe (lex), ghedrucket (afflictus), gheluen
(fluctuum), gheweerde (fiat), groetdadicheit (magnificentia), heeft guetlic ghedaen
(benefecit), doe guetlike (benigne fac), heilgheuer (salvator, salutaris), herende
(dominans), kule (foveam), lijclauwen (cicatrices), lofnisse (votum), ommecleet
(opertorium), ontbermen (misereberis), onwetenheiden (ignorantias), die op luket
(aperiens), slike (stercore), straffe (arguas), suethertighen (mites), toe gheuest
(confortavit), tughe (testimonium), vakinghe (dormitationem), vandes (visitas),
uerbolghenheit (furor), verheren (dominare), uerhuden (absconderent), versumenisse
(delicta), verurouwede (exultavit).
Groot is het getal dezer woorden niet. De oogst van gewestelijke woorden in de
2)
Middeleeuwse teksten is echter gewoonlijk niet rijk . Doch bij het positieve argument
komt nog het negatieve, dat de hierboven niet opgesomde woorden van de tekst
3)
niet in strijd zijn met het Overijsels karakter van de taal van H . Een paar zijn er,
die niet of waarschijnlijk niet Overijsels zijn. Deze komen later ter sprake.
Als men na wil gaan, welke lezingen in H niet aan Grote maar aan den een of
anderen afschrijver moeten worden toegeschreven, dan beschikt men over de
volgende criteria:

1)
2)
3)

De woorden zijn gelocaliseerd met behulp van het Mnl. Wb.
Vgl. de aantallen in de ‘Bijdr. tot de Mnl. woordgeografie en woordchronologie’ van Prof. de
Vooys in dit tijdschrift, dl. 58, 60.
Aldus duid ik hs Den Haag 133 E 21 in het vervolg aan.
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1 Grote's vertaalprincipe. In de proloog op de Mariagetijden schrijft hij, dat ze ‘i n
d u y t s c h e g h e s a t (zijn) v a n w o e r d e n t e w o e r d e n ... b e h o l d e n
h e e l h e i t e n d e v e r s t a n d e l h e i t e n d e w a e r h e i t d e s s i n n e s ’.
Vergelijking met de Vulgaattekst leert, dat Grote zich inderdaad gehouden heeft
aan zijn principe van een woordelijke vertaling. Niet alleen volgt hij de woordorde
van de grondtekst op de voet, maar bovendien streeft hij er naar, ieder woord zo
letterlijk mogelijk te vertalen, wat vooral duidelijk uitkomt in samenstellingen.
Voorbeelden van letterlijke vertaling zijn: sloghestu an (allisisti), uoertkundighen
(annuncient), annam (assumpsit), sette mit (collocet), te gader slaen (conquassabit),
mede ghestuert (conturbata), afneyghen (declinare), voertleide (deduxit), wtleiden
(educere), wtgroef (effodit), wtspreken (enarrant), wtnem (eripe), wtkundighet
(eructat), wttrecke (erue), die wtgheslaghen sijn (excussorum), wtgherect (expandi),
wt reckedestu (extendisti), inluchtet (illuminat), inluchtinghe (illuminatio), denke in
(intende), onweghe (invia), inroepen (invocabo), te voren begripen (praeoccupare),
uoerbereit (praeparavit), ouerghedacht (recordatus), heilgheuer (salutaris, salvator).
1)
Kenmerkend zijn ook de volgende omschrijvende vertalingen : drouighe seer (dolor),
hoechlike verurouwen (exultare), hoghe vroude (exultatio), uerhoeghet claerlike
(glorificat), hoghe verclaerde dinghe (gloriosa), die van gode ghekiert sijn (impii),
der uolherteliker blijscap (jubilationis), toe gheuallene deel (sortem), verbeydende
lijt (sustine), hogheste van sinen houede (vertex).
2. De lezingen van de parallelteksten die de uitgever in noten bij de tekst geeft.
Deze gegevens bieden echter slechts in weinige gevallen houvast. Men is alleen
zeker van de zaak, als de lezing der parallelhandschriften beter strookt met Grote's
vertaalprincipe dan die van H, of, in tegenstelling met die van H, als Overijsels of
Noordnederlands kan worden bestempeld. In alle andere gevallen blijft men in het
onzekere, daar het aantal der overeenstemmende hss. niets zegt, alleen al, omdat
er zo veel copieën van Grote's getijden bestaan.

1)

Een aantal van deze vertalingen wordt ook genoemd door Dr. C.C. de Bruin in zijn ‘Bijdr. tot
de gesch. der Mnl. psalmvertalingen’ (Bundelde Vooys, blz. 67).
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3. De lezingen van het in Noord-Nederland meest verbreide psalter, waarin Grote's
1)
vertaling tot een volledig psalmboek is aangevuld . Het belangrijkste hs. dat ik op
het ogenblik van dit gecompleteerde psalter ken, is No 46B der Universiteitsbiblioheek
te Leiden (UBL). Dit hs. bevat een volledig, geglosseerd psalter, waarin ieder vers
wordt voorafgegaan door de Latijnse grondtekst en gevolgd door de glosse. Het
2)
heeft, in verband met Grote's psalmen, reeds de aandacht getrokken van W. Moll .
Tot nu toe is het de onderzoekers echter ontgaan, hoe dicht dit hs. bij Grote's werk
staat en hoezeer het in aanmerking komt om als Scutkens werk te worden
beschouwd. Van Scutken immers wordt ons verteld, dat hij het werk van zijn
3)
leermeester o.a. in de vorm van een psalter met glossen heeft voortgezet . Het hs.
is geschreven in de 15de eeuw met een niet mooi, doch goed leesbaar schrift; de
4)
taal is sterk Limburgs gekleurd . Zij wordt gekenmerkt door: 1 umlaut van wg. ă
voor cht (gedechte, geslechte, mechtich) en in andere minder verbreide gevallen
5)
6)
(heddeste, 2 s. conj. praet., gevenckenisse); zie Kern § 19; Leviticus § 40, 41,
42.
2 soms au < wg. ăld/ăalt (verauderden); zie Kern § 78, Lev. § 51.
3 umlaut van wg. â (betemet, genedich, iegere, selich, weer 3 s. conj. praet.); zie
Kern § 23.
4 ie in het praet. der reduplicentia (ontfieng, aenhienc); zie Kern § 29, Lev. § 130.
5 e < wg. ĭ voor n + cons. (bennen ‘binnen’, gemenret ‘geminderd’, sengen
‘zingen’); zie Kern § 31, blz. 29, Lev. § 56.
6 ie < wg. ĭ in open lettergreep (ghieft ‘geeft’, hiemelen ‘hemelen’, tebriekest ‘breekt
stuk’, wieder ‘tegen’); zie Kern § 34, 35.
7 ei, ey < wg. ai ook zonder umlautsfactor (alleine, beynre, deyl,

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

Zie over de hoofdredacties der Mnl. psalmvertalingen de Bruin a.w.
W. Moll, Geert Grote's Dietsche vertalingen (1880), blz. 40. Hij collationneerde het voor
sommige zijner bijlagen.
Zie De Bruin a.w., blz. 67. De B. wist nog niet, dat UBL ‘de volledige psalter met glossen van
deze redactie’ is.
Zie De Vreese, Bouwstoffen, art. 392.
J.H. Kern, Klank- en vormleer der Limburgse Sermoenen (1891).
F. Leviticus, De klank- en vormleer van het Mnl. dialect der St-Serv.-legende (1892).
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egheyne, eyn, gecleit, geiselen, cleyt, steyne, sweych (praet.), teikene, verscheyn
(praet.), weisen ‘wezen’ (subst.), zeym ‘honingzeem’); zie Kern § 50, 2; Lev. § 32.
8 ou < wg. au voor gutt. en lab. (nederloupe, ougen, zoum); zie Kern § 61; Lev.
§ 34.
9 praet. met media na tenuis (hoepde, maeckde, scheerpden ‘scherpten’); zie
Kern § 115.
Daar de ‘verschoven’ vormen ich, dich, sich, uch, ouch (ook) geregeld in het hs.
voorkomen, moet het ten Z. van de mich-dich-Uerdinger-linie zijn geschreven. Met
1)
behulp van de isoglossen van Tans kan men de streek, waar het hs. is geschreven,
nog wat nader bepalen. De onder 4, 5 en 6 genoemde eigenaardigheden wijzen
naar het Zuiden. ie < ê, eo is Belgisch-Limburgs (Krt. 76), e < ĭ voor n + cons. is
Zuidoostlimburgs (Krt. 36), ie < ĭ komt voor in het West-Limburgs met inbegrip van
de Maasstreek tot en met Maastricht (Krt. 49). Het hs. zal dus ergens bij de grens
van Nederlands Limburg zijn geschreven.
Dit hs nu is een welkome bron voor de tekstkritiek op Grote's psalmen. De vèrgaande
gelijkheid van zinsbouw en de grote overeenkomst in woordvoorraad van de psalmen
die H en UBL gemeenschappelijk hebben, maken het onbetwijfelbaar, dat we in
UBL het gecompleteerde werk van Grote voor ons hebben. Typische Grotewoorden,
2)
zoals ze op blz. 261 werden opgesomd, komen geregeld voor . Ook uit de foutieve
vertaling uolwasse voor ‘consumetur’ (de vertaler las consummetur), en ghebuerten
voor ‘genimina’, die zowel in H als UBL voorkomt, blijkt de onderlinge samenhang
van deze hss. Bovendien zijn de verschillen in woordvoorraad tussen H en UBL,
zoals straks zal blijken, niet alleen verklaarbaar, maar zij steunen zelfs de conclusie,
dat de redactie van UBL die van Grote is. Deze verschillen nl., die bij een
doorlopende vergelijking van UBL met H aan het licht komen, zijn van vierderlei
aard.

1)
2)

J.G.H. Tans, Isoglossen rond Maastricht (1939).
Men zie de volledige lijst der vergeleken woorden aan het slot van dit opstel.
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I De hand van den Limburger herkent men in de gevallen waarin een Noordelijk of
overwegend Noordelijk woord door een algemener, Zuidelijk of speciaal Limburgs
woord is vervangen. Daarom heeft UBL uerberge voor H verhuedet (abscondat, ps
1)
18), verbergheden voor uerhuden (absconderent, ps 63), ghepinet voor ghedrucket
(afflictus, ps 37), hebbe gewandelt voor ghewandert (ambulavi, ps 130, 137, 142),
op doen voor op luket (aperiens, ps 37), openen voor op luket (aperies, ps 50),
bestraeue voor straffe (arguas, ps 6, 37), heuet wael gedaen voor heeft guetlic
ghedaen (benefecit, ps 114), guedertierlic voor guetlike (benigne, ps 50), dancken
voor ghedachten (cogitationes, ps 5), bewaere voor beholde (conservet, ps 40),
bedwinc voor bedrucke (constringe, ps 31), bewaert voor holdet (custodit, ps 18),
uergaen voor ontbreken (deficient, ps 101), mesdaet en broke voor versumenisse
(delicta, ps 18), mesdaet voor achterlatenisse (delicta, ps 24), misdaet voor
achterlaten (delicta, ps 31), begheringe? voor begheerte (desiderium, ps 37), serede
voor rouwe (dolorem, ps 12), al went voor hent (donec, ps 109, 122, 131), spreken
lasterlike? voor spreken schandelike (exprobaverunt, ps 41), idem voor hebben
lasterlike ghestraffet (exprobabant, ps 101), gheschie voor gheweerde (fiat, ps 40),
vloede voor gheluen (fluctuum, ps 64), fonteine voor borne (fontes aquarum, ps 41),
coerne voor weyte (frumento, ps 64), onmoede voor uerbolghenheit (furore, ps 6),
doeuende voor uerbolghenheit (furore, ps 2), erue voor erfnisse (hereditatem, ps
2)
2), niet en achtede voor niet to en gheuet (imputavit, ps 31), siecheit voor crancheit
(infirmitate, ps 40), sieke voor cranc (infirmus, ps 6), ongerechtige voor ongherechten
3)
(injusti, ps 5), onschuldich? voor onnosel (innocens , ps. 23, 24), doeuende voor
toern (ira, ps 2), ontfarmen voor ontbermen (misereberis en miserendi, ps 101),
minsamen voor suethertighen (mites, ps 24), dat ichtes

1)

Hs. verberghedē. De afkortingen los ik, zonder dit aan te geven, steeds op. Ze beperken zich
t

2)

3)

tot een streep boven de voorgaande letter voor n of m, een ʿ voor r en h voor heit.
In het Zuiden vroeger uitgestorven dan in het Noorden. Het Mnl. Wb. geeft voor het Zuiden
in deze betekenis, slechts bewijsplaatsen uit de 13e (Rijmb., Grimb.) en het begin der 14e
eeuw (Amand).
Vgl. innocentia op blz. 300.
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wanneer voor dat sulc stont niet (nequando, ps 7, 12, 37), nye voor ne (non, ps I,
5), decsel voor ommecleet (opertorium, ps 101), omrings voor ombegrijp (orbis, ps
1)
18, 23), verduldich voor lidende (patiens, ps 7), wie voor woe (quam, ps 62), netten
2)
voor ghieten (rigabo, ps 6), maeke gesont voor beholt (salvum fac, ps 7), bespotten
voor veronweerden (subsannabit, ps 2), versameninge voor vergaderinghe
(synagoge, ps 7), getuychgenisse? voor ghetuych (testimonium, ps 18), ontsien
3)
voor ontfruchten (timebo, ps 22, 24, 26, 63, 64, 101; timentes, ps 24, 127), vreseden
voor ontfruchte (timuit, ps 63), moyen, moeyen voor bedrucken (tribulant, ps 12,
26), bedroeuen voor (be)drucken (ps 22, 26), bedroefnisse voor bedruckenisse
(tribulationes, ps 24), bedroeuet voor ghestuert en beweghen (turbata, ps 6, 64), al
went voor hent (usque, ps 37, 41, 120, 129, 130, 132), wye lange voor wo langhe
(usquequo, ps 6, 12), bedeckenisse voor deckenisse (velamento, ps 62), ouerste
sijns hoefdes voor hogheste van sinen houede (vertex, ps 7), ynnicheit voor lofnisse
(votum, ps 64).
Misschien behoort bij deze groep ook: vrijthouen voor voerhoue (atriis, ps 64),
4)
gestercket, geuestiget voor ghestedighet (confirmasti, ps 37), tebriekest voor
4)
5)
uerderuen woldes (destruas, ps 8), naesten voor euen menschen (proximo, ps
23), wijsheit voor wetentheit (scientiam, ps 18), bokeler voor schilde (scuto, ps 5).
II Een andere groep verschillende woorden is te danken aan opzettelijke
vervanging van door Grote g e m a a k t e woorden of omschrijvende vertalingen.
Onbekendheid of ongewoonheid van woord of vertaling waren hier de reden der
vervanging. Een reden die nauw verwant is aan die, welke de reeds behandelde
verschillen bewerkte. Tot deze groep behoren: inder verborgentheit voor in dat
6)
verborghende (in abscondito, ps 26), bidde tot dy voor anebeden (adorabo,

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

Hoewel niet uitsluitend Limburgs, toch zeer gewoon in Limburgse teksten (Mnl. Wb. i.v.).
Foutief voor beghieten, de vorm van negen parallelhss.
In het Z. eerder verdwenen dan in het N.: het Mnl. Wb. geeft voor het Z. bewijsplaatsen uit
de 13e en 14e eeuw, terwijl die voor latere tijd Noordned. zijn.
Geen Limb. voorbeelden.
Geen Limb. voorbeelden.
Waarschijnlijk Noordned.; komt nog weinig voor.
Niet in Mnl. Wb.
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1)

ps 5), gelijcheiden voor lijcheiden (aequitate, ps 66), heuet te sich genoemen voor
annam (assumpsit, ps 26), vrijthouen voor breyden inganghe (atriis, ps 99), borge
voor heere mit tenten (castra, ps 26), behaegelick sijn voor behaghen (ut
complaceant, ps 18), trede in voor to trede in (conculcet, ps 7), bedroeuet voor mede
ghestuert (conturbata, ps 6, 37, 41, 42, 63, 64), werden bekeert? voor omghekiert
2)
werden (convertantur, ps 7), cade voor dinc dat in den pannen dorre uerbrant is
(cremium, ps 101), leide voor leyd voert (deduc, ps 5), te voere voor voert maken
(deducat, ps 7), geleiden voor wtleyden (deducas, ps 30), geleyt voor leyden af
(deduxerunt, ps 42), gheuoert voor leyden in (adduxerunt, ps 42), schicke voor wise
toe rechte (dirige, ps 5), richtigen voor toe rechte wisen (diriget, ps 26), sere voor
drouighe seer (dolorem, ps 7, 114), hertte seers voor drouighe seer (dolorem, ps
40), groef voor wtgroef (effodit, ps 7), ghereijnighet voor wtghereynighet (emundabor,
ps 18), uerloese voor trecke wt (eripe, ps 6), verluese voor wtnym, wtnem (eripe,
ps 63, 142), heuet afgenoemen voor trecke wt (eripuit, ps 114), werpet wt voor
wtkundighet (eructat, ps 18), verluese voor wtnym (erue, ps 24, 31), verluese voor
wttrecke (erue, ps 42), eert voor uerhoeghet claerlike (glorificat, ps 14), verluchtinge
voor intuchtinghe (illuminatio, ps 26), boesen voor der ghener die van gode gekiert
sijn (impiorum, ps 1), boesheit voor afkierens (impietatem, ps 5), buesheit voor dattu
ongheoefent ende ongheeert bist in minen sunden (impietatem, ps 31), onwildicheide
voor afkeringhe (impietatibus, ps 64), boesen voor die van gode ghekiert sijn (impii,
ps 1), sijn cranck gewoerden voor sijn ghecrencket (infirmati sunt, ps 26), dencke
toe voor dencke in (intende, ps 5, 37, 69), aenroepen voor inroepen (invocabo, ps
114, 115, 137), terghinge voor dat iv vadere mi vertoernden (in irritationem, ps 94),
claer voor lichtich (lucidum, ps 18), bequaemeliker voor (in der tijt) dat men bidden
sal (opportuno, ps 31), heuet bereit voor heeft uoerbereit (praeparavit, ps 23),
heysschen voor eysschende

1)

2)

Het Mnl. Wb. kent slechts één vb., nl. uit een ander hs. van hct Getijdenboek. De Redactie
was zo vriendelijk mij te wijzen op Bouwstoffen, art. 509, waar Lieftinck meedeelt, dat dit hs.
te Delft is geschreven.
Oorspr. glosse?
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soeken (requiram, ps 26), achter rugge voor van ghekeert (retrorsum, ps 69), heil
voor salichgheuer (salutaris, ps 42) en heilgheuer (ps 26, 41, 50), gesont maeker
voor heilgheuer (salvator, ps 24), bedde voor ghespreyde bedde (stratum, ps 6),
liden voor verbeydende lijt (sustine, ps 26), heb geleden voor verbeydende verwacht
en wachtende doghede (sustinui, ps 24). Wellicht behoort hierbij ook heuet wt geleidt
voor voertleide (deduxit, ps 22), darmen voor binnenste (visceribus, ps 50).
Het is niet meer na te gaan, hoeveel handen deze wijzigingen tot stand hebben
gebracht. Een aantal er van zal wel op rekening van den Limburgsen afschrijver
moeten worden gesteld. Een woord als onwildicheide, dat blijkens alle vindplaatsen
in het Mnl. Wb. Noordnederlands is, wijst echter op de werkzaamheid van een
Noordnederlandsen corrector.
III De belangrijkste verschillen in woordvoorraad tussen UBL en H zijn een gevolg
van het feit, dat het eerste hs dichter bij de oertekst van Grote staat dan het tweede.
H is dus niet het hs geweest waaruit de gemeenschappelijke psalmen zijn
gecopieerd. Bij de beoordeling van déze verschillen tussen UBL en H moet men
gebruik maken van de onder 1 en 2 op blz. 2 genoemde criteria, nl. de vertaaltechniek
van Grote en de vormen der parallelhss. Ik geef de woorden waarom het hier gaat
alphabetisch geordend naar het Latijnse grondwoord. Als ik vormen uit parallelhss
aanhaal, dan kan men die vinden in de voetnoten van de uitgave van Van Wijk. In
alle hier verzamelde gevallen heeft UBL het oorspronkelijke woord, terwijl H van de
oertekst afwijkt.
ABOMINABITUR, ps 5: H mit mismoghene vlien, UBL onmenscheliken handelen,
een van Grote te verwachten letterlijke vertaling van het, ten onrechte, als
ab-hominabitur opgevatte vulgaatwoord.
1)
ADVERSUM, ps 37: H ieghen (blz. 140) en teghen (blz. 178) , in afwijking van
2)
andere plaatsen , UBL weder, het elders in H gebruikelijke woord en stellig ook het
woord uit de oertekst, daar de Limburgse afschrijver bij een vervanging van een
eventueel teghen of

1)
2)

Deze psalm komt twee maal voor, vandaar de twee vormen voor hetzelfde Vulgaatwoord.
Zie de lijst aan het slot van dit opstel i.v. ‘adversus’.
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ieghen uit zijn voorbeeld de vorm wieder, die van zijn dialect, zou hebben gebruikt.
ALTISSIMI, ps 12: H alderhogsten (blz. 110), alre ouersten (blz. 120), UBL ouersten,
1)
gelijk in M, B, 185 en Fulda , zodat blz. 110 kan worden verworpen.
ANNUNCIAT, ps 18: H apenbaert, UBL uoertkundigen; ANNUNCIAVERUNT, ps 63: H
boetscapten, UBL hebben vorkundiget. UBL bevat in beide gevallen de term van
Grote, zij het in ps 63 enigszins verminkt, want Gr. schrijft uoertkundighen, zoals
ook in H is overgeleverd in ps 50 vs 17, de versikel die men op blz. 36 en 92 der
uitgave vindt. Bij ps 63 is het tevens van belang te bedenken, dat het niet de
gewoonte van Grote is, een perfectum met een imperfectum weer te geven, zooals
H heeft. Een reden te meer om de lezing van H hier te verwerpen.
APPREHENDITE, ps 2: H begripet, UBL aengripet, welke laatste vorm strookt met
Grote's principe ener letterlijke vertaling.
ASPERGES, ps 50: H besprenghen, UBL besprencken, een vorm die nog slechts
2)
in het N.N. hs Psalter is gevonden; hij moet dus wel uit de oertekst afkomstig zijn,
want men kan niet aannemen, dat een afschrijver een gebruikelijk woord door een,
dat zelden voorkomt, vervangen heeft.
ATTOLLITE, ps. 23: H heffet op, UBL boert op, een in deze betekenis overwegend
N.N. vorm, die dus niet van den (Zuidelijken) afschrijver afkomstig zal zijn, maar
aan de oertekst ontleend is.
CICATRICES, ps 37: H litteken (blz. 140), lijclauwen (blz. 177), UBL lijclauwen, een
N.N. vorm en dus uit de oertekst, bovendien gesteund door de parallelhss M, B en
185. H blz. 140 kan dus worden verworpen.
CONFIDO, ps 24: H ghetrouwe, UBL betruwe. De laatste vorm wordt bevestigd
door CONFIDUNT (ps 124), waarvoor H en UBL beide betrouwen hebben. Ook voor
‘confidunt’ in ps 2 heeft UBL betrouwen, H echter geloeven.

1)
2)

Voor de afkortingen waarmee de parallelhss worden aangeduid zie de uitgave, Inleiding.
Met deze letters kort ik voortaan ‘Noordnederlands’ af.
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CONFIRMA, ps 50: H sterke (blz. 107), gestadeghe (blz. 187), UBL gestedige,
gesteund door M en 185, zodat H op blz. 107 is te verwerpen.
CONFUGI, ps 142: H gheuloghen (blz. 145), gheuloen (blz. 101), UBL gevloen,
zodat de vorm van blz. 101 wel juist zal zijn.
CONVERTETUR, ps 7: H sal nedergaen, UBL werde ghekeert, welke laatste vorm
strookt met Gr.'s vertaalprincipe.
CORRUPTAE, ps 37: H verdorven, UBL te reten, een meer letterlijke vertaling.
DEFECIT, ps 142: H ontbreekt, UBL is ontbroeken, het perfectum, dat Gr. in zo'n
geval pleegt te gebruiken.
DEFECIT, ps 1: H af uallen, UBL ewech vlieten, een letterlijke vertaling.
DERELINQUAS, ps 26: H beghevet, UBL verlaet; ps 37: H beghif, UBL laet
achterweghen; DERELINQUERUNT, ps 26: H ghelaeten, UBL verlaten; DERELIQUIT, ps
37: H begheuen, UBL hevet mi verlaeten. In deze betekenis komt verlaeten in het
Mnl. blijkbaar weinig voor: het Mnl. Wb. kent slechts één, N.N., bewijsplaats (kol.
1983, 5). Daarom zal het niet een woord zijn, dat de afschrijver van UBL in de plaats
van een ander van Gr. heeft gezet. Men kan bovendien verwachten, dat Gr. het
praefix (de) van het Latijnse woord niet onvertaald liet (ver). Naar zijn mening zal
hij dat het best hebben gedaan met achterweghen. Ik aanvaard daarom al de
lezingen van UBL, te meer daar van begheven slechts Vlaamse bewijsplaatsen
voorhanden zijn.
DISPERDES, ps 142: H verderuen (blz. 103), uerstueren (blz. 145), UBL uerstoeren,
welk woord steun vindt bij M en 185, zodat H blz. 103 kan worden verworpen.
DOLOSE, ps 5: H bedriechlike, UBL droegentliken, welk woord niet is opgetekend
in het Mnl. Wb. of Hndwb. Deze ‘vinding’ moet dus wel van Gr. zijn, daar men bij
een afschrijver ten hoogste de vervanging van een onbekend door een bekend
woord kan veronderstellen. De vorm wordt gesteund door M met bedrieghenlic en
B met bedrieghentliken, twee vormen die, wegens de onbekendheid van het woord
in de oertekst bij de afschrijvers, in hun praefix en vocaal zijn aangepast aan hun
bekende woorden.
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DOLOSUM, ps 42: H bedrieghende, UBL droegenachtigen, een woord waarvan slechts
twee (N.N.) bewijsplaatsen zijn en dat in ps 5 in H aldus voorkomt, zodat UBL weer
de juiste lezing bewaart.
DOLUS, ps 23, 31, 37: H loesheit, bedrieghen, ualscheit; UBL te bedrieghen,
droeghene. Waarschijnlijk is loesheit onjuist, daar het Mnl. Wb. geen Oostelijke
bewijsplaatsen bevat en de substitutievorm te bedrieghen in UBL op een substantief
van de stam van dit werkwoord wijst. Droeghene, dat H ook heeft in ps 14 en UBL
in ps 31 en 37, is slechts uit twee teksten opgetekend. Een daarvan (R.v. Utr.) is
zeker N.N. Zowel daarom, als om de geringe frequentie van het woord mag men
aannemen, dat UBL het woord van Gr. bewaart. Daarop wijst ook het gebruik van
deze stam in de twee hiervóór genoemde woorden.
DOMINATI ps 18: H verheren (3 pl. praes.), UBL ouerherich (adj.). Volgens het Mnl.
Wb. komt overherich slechts in Friese streken voor in de betekenis ‘weerspannig’,
die op deze plaats niet past. Hier moet ‘overherich sijn’ betekenen ‘in de macht
hebben’. Het is niet aan te nemen, dat het woord van den (af)schrijver van UBL is,
omdat die een bekender woord zou hebben gekozen, als hij de term van Gr. niet
duidelijk had gevonden, waartoe evenwel bij een vorm als verheren geen aanleiding
was. Bovendien zou hij dan geen Fries woord hebben gebruikt. Tenslotte zal Gr.
eerder een adj. dan een 3 pl. praes. ter vertaling van een participium hebben gebruikt,
alles te zamen redenen, waarom men ouerherich als de vorm van de oertekst mag
aanvaarden. EXALTABITUR, ps 63: H werden uerhoecht, UBL sal verhoghet werden,
letterlijk vertaald.
EXARSERIT, ps 2: H sal bernen, UBL ontbernet, letterlijk vertaald.
EXAUDIES, ps 5: H uerhoren, UBL twiden; de laatste vorm is Oostmnl.
EXULTABIT, ps. 50: H uerhoghen, UBL blidelike verhoegen, een omschrijvende
vertaling zoals men bij Gr. kan verwachten. EXULTABUNT, ps 50: H seer uervrouwen,
UBL verbliden; de laatste vorm is door den afschrijver gesubstitueerd, evenals
vreuwen (ps 12) en vreuden (ps 94) voor hoechlike verurouwen en seer verurouwen.
Dit geldt ook voor UBL verblidet: H verurouwet (exultate) in ps 31. Ps 149 heeft
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voor ‘exultare’ vrouwen op blz. 49, verurouwen op blz. 192; de eerste vorm is onjuist;
UBL hoege uervreuwen.
EXULTATE, ps. 2: H uerblijt iv, UBL vervreuwet uch; vervrouwen is het gewone
woord voor Gr., in UBL is slechts ou tot eu aangepast bij het dialect.
EXULTATIO: H hoghe vroude (ps 31, 41, 64), hoghe vrolichheit (ps 62, 99, 125,
131), UBL vroelicheit (ps 31), geysteliker vroelicheit (ps 41), hoeger vrolicheit (ps
62, 99, 125, 131). Ondanks Kiliaen's mededeling ‘sax., sicambr. ,holl.’ i.v. ‘vroude’,
zal men waarschijnlijk toch vrolicheit voor de oertekst moeten aannemen. Een
combinatie als ‘geysteliker vroelicheit’ ligt te zeer in de lijn van Gr., om haar te
verwerpen.
FACIEM, ps 41: H aenschijns (elders aen(ghe)sichte), UBL aengesichte, de gewone
vorm voor Gr.
FESTINA, ps 69: H snelle, UBL haeste, welke laatste vorm gesteund wordt door
M, Leipzig, 185, 779, Fulda en B.
FINES ORBIS, ps 18: H eynden van eertriken, UBL enden des omrings, letterlijk
vertaald.
FIRMAMENTUM, ps 24: H firmament, UBL uestenisse, strokend met Gr.
vertaalprincipe.
FORMAVERUNT, ps 94: H gheuest(et), UBL gemaect. De vertaling van H is fout: zij
1)
beantwoordt aan firmaverunt .
FRENO, ps 31: H breydel, UBL toeme. Het woord breydel is overwegend Vlaams.
GAUDERE, ps 37, 40: H vrouwen, UBL vervreuwen, op de eu na de gewone vorm
voor Gr., die bovendien gesteund wordt door de parallelhss 185 (ps 37) en B (ps
40).
GENERATIO, ps 23: H baren, UBL gheslechte, de juiste vertaling.
GRAVATA, ps 31, 37: H beswaert, UBL gheswaert. De laatste vorm staat, als niet
samengesteld, dichter bij het Latijn en zal dus die van Gr. zijn.
HOSTIA, ps 115: H hostie, UBL offer, strokend met Gr. vertaalprincipe.

1)

De Redactie wijst mij erop, dat de verwarring tussen firmaverunt en formaverunt in de hand
kan zijn gewerkt door het woord vormsele als vertaling van confirmatio.
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HUMILIATA, ps 37, 50, 114, 115: H ghenedert (37), veroetmodighede en vernedert
(50), ghenedert (114), veroetmodighede (115, blz. 141) en gheoetmodigheden (115,
blz. 187), UBL veroetmoediget (37), gheoetmoedichden en gheoetmoediget (50),
uernedert (115). Het werkwoord veroetmoedigen is overwegend N.N., terwijl nederen
algemener is. Men zal dus veroetmodighede wel als de vorm van de oertekst moeten
beschouwen. In ps 37 bewaart UBL dan deze vorm, terwijl het in de andere gevallen
een bedorven of vervangen vorm heeft. Die met ver in ps 50 wordt gesteund door
het parallelhs B, de stam oetmoed wordt voor ps 115 bevestigd door de parallelhs
M, B en 185 met gheoetmoedicht, waarvoor het Mnl. Wb. i.v. alleen een plaats uit
Ruusbroec geeft.
INJUSTITIAM, ps 7, 31: H ongherechticheit, UBL onrechticheit. Het Mnl. Wb. geeft
voor het laatste woord slechts twee plaatsen, één uit de Weespse hss (N.N.) en
één uit de Teuthonista. Reeds daarom zal men het als oertekstvorm moeten
beschouwen. Bovendien kan men niet aannemen, dat de (af)schrijver van UBL dit
minder gebruikelijke woord voor het meer gebruikelijke ongherechticheit van de
oertekst in de plaats zou hebben gezet.
JUBILEMUS, ps 94: H iubilieren, UBL uolherttelike blijtscap hebben, de door Gr. in
zijn proloog op de Maria-getijden als voorbeeld genoemde vertaling.
JUSTIFICABITUR, ps 142: H gherechtuerdicheit (schrijffout), UBL gerechtuerdiget.
LAETIFICANTES, ps 18: H uerbliden, UBL vervreuwen, met eu voor ou uit de oertekst;
ps 42: H die uerblijt, UBL vroelich maeket, een vorm die wel strookt met Gr.
vertaalprincipe.
LEVABO, ps 62: H verheffen, UBL opboren, een in alle betekenissen overwegend
N.N. woord en daarom uit de oertekst.
MANDAVIT, ps 132: H sant, UBL heuet ontboeden, volgens Gr. gewoonte een perf.
met een perf. weer te geven.
MARE, MARIS, ps. 64: H see, UBL mere, meers, in overeenstemming met de
vertaling van ‘mare’ in ps 8, 23, 92, 94, 145 in H en UBL.
IN MEDIO, ps 115 en 137: H midden in, in midden, UBL in mids, de vertaling die
H ook heeft in ps 22 en 109. De lezing van UBL in
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ps 137 wordt gesteund door M: in mits, 185: int mids. In ps 22 echter heeft UBL de
oorspronkelijke lezing vervangen door in den middel. MISERICORDIA, ps 5, 41 en
1)
137: H ontfarmicheit, UBL barmhertticheit, de vertaling die H heeft in ps 6, 22 , 23,
1)
24, 31, 50 , 62, 99, 116, 129, 142. Barmherticheit komt in het Mnl. Wb. niet voor,
2)
wel in het Hndwb. Ontfarmicheit is overwegend Z.N. . Dat UBL juist dit Zuidelijke
woord door een minder gebruikelijk zou hebben vervangen, is niet aan te nemen,
zodat barmherticheit wel de vorm van de oertekst moet zijn. In ps 6 is de vorm
barmherticheit uit de oertekst in UBL vervangen door het algemene ontfarmhertticheit.
Dit woord komt zowel in H als in UBL voor in ps 12. Een bijzonder geval is ps 24.
Daarin komt ‘misericordia’ twee maal voor. Een maal hebben H en UBL
barmhert(t)icheit, een maal ontfarmicheiden. Waarschijnlijk heeft de oertekst hier
ontfarmherticheit ter afwisseling naast barmherticheit gehad. Nog dient vermeld te
worden, dat H in ps 142 ontfermherticheit heeft op blz. 101 en 103, maar
barmherticheit op blz. 145, welke laatste term wordt bevestigd door UBL met
barmhertticheit.
NOCENTES, ps 26: H hinderen, UBL scadigen, een N.N. woord, daar Brab. Yeesten
3)
4)
VI vlg. geen bewijskracht heeft evenmin als dl. 2, blz. 671 van hetzelfde werk ,
zodat UBL weer de vorm van de oertekst bewaart.
NOTAM, ps 142: H kenlic (blz. 101), bekant (blz. 145), UBL bekant, zodat H blz.
101 kan worden verworpen.
PERAMBULANT, ps 8: H wanderen, UBL ouerwandelen volgens Gr. vertaalprincipe
(vertaling van het praefix per).
PEREATIS, ps 2: H verderft, UBL vergaen, een vorm die gesteund wordt door de
parallelhss Ha en 185 en bovendien door sal uergaen voor ‘peribit’ in ps 1, 40, 145.

1)

1)

2)
3)
4)

Op blz. 136 nl.; op blz. 172 (zelfde psalm) heeft het echter ontfarmicheit, dat eveneens dient
te worden verworpen. Ps. 50 heeft barmherticheit op blz. 141, ontfarmherticheit op blz. 187;
dit laatste is te verwerpen. Zowel in ps. 22 als 50 heeft UBL barmhertticheit.
Op blz. 136 nl.; op blz. 172 (zelfde psalm) heeft het echter ontfarmicheit, dat eveneens dient
te worden verworpen. Ps. 50 heeft barmherticheit op blz. 141, ontfarmherticheit op blz. 187;
dit laatste is te verwerpen. Zowel in ps. 22 als 50 heeft UBL barmhertticheit.
Vla., Brab. en Limb. teksten, doch ook Hildegaersberch.
Zie De Vooys, Ts. 58, blz. 45.
Zie Bouwstoffen, art. 196.
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REDARGUTIONES, ps 37: H weder spreken, UBL wedersceldinge, dat letterlijker
vertaald is en waarvan het Mnl. Wb. slechts één plaats geeft, nl. in hs Leiden, Letterk.
de

1)

605, een in Holland afgeschreven tekst uit de eerste helft van de 15 eeuw .
REFECTIONIS, ps 22: H wedermakinghe, UBL wederlauinge, dat niet in het Mnl.
Wb. voorkomt.
REFUGIUM, ps 31: H touerlaet, UBL toulucht, een N.N. woord, dat gesteund wordt
door toulucht in ps 30 in H en UBL.
RESURGAT, ps 40: H verrise, UBL weder opstaen met vertaald praefix.
SEMPER, ps 37: H alweghe (blz. 178), UBL altoes, in overeenstemming met H blz.
140 en de vertaling in ps 18, 24, 50, 69, 94, in H en UBL.
SERVUS ps 142: H knecht (blz. 103), dienre (blz. 145), UBL dienre, welke vorm
wordt bevestigd door M, zodat H blz. 103 kan worden verworpen.
SUBSEQUITUR, ps 22: H volghen, UBL onder uolgen met vertaald praefix.
SUPPLANTATIONEM, ps 40: H overtredinghe, UBL ondertredinge met vertaald praefix
en in overeenstemming met M en B.
TIMENTES, ps 14: H die ontsiet, UBL vruchten. De vorm in H is gecorrigeerd; M,
B, 185 hebben ontfruchten, wat waarschijnlijk de juiste vorm is. Ontfruchten is in
het Zuiden eerder verdwenen dan in het Noorden: het Mnl. Wb. geeft voor het Z.
bewijsplaatsen uit de 13e en 14e eeuw, terwijl die voor latere tijd N.N. zijn.
TIMOR, ps 2: H vresen, UBL ontvruchten, cf. TIMENTES.
TRIBULANT, ps 142: H liden an doen (blz. 103), bedrucken (blz. 145), UBL
bedrucken, gesteund door M, zodat H blz. 103 is te verwerpen.
TRIBULATIONE, ps 142: H droefheit (blz. 103), bedruckenisse (blz. 145), UBL
bedruckenisse, een N.N. woord, dat door M met bedructnisse wordt gesteund, zodat
H blz. 103 kan worden verworpen.
VIRTUTEM, ps 23: H machten, UBL duechde in overeenstemming met Fulda:
dogeden.
VISITEM, ps 26: H visentire, UBL vande, een Oostmnl. woord, dat men van Gr.,
die het vreemde woord vermijdt, kan verwachten.

1)

De localisatie van deze plaats dank ik aan de vriendelijkheid der Redactie.
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VOTA, ps 115: H begheerte, UBL beloften, waarschijnlijk juist daar B en 185 op deze
plaats gheloefte(n) hebben.
Zeer waarschijnlijk behoren in deze groep van verschillen tussen H en UBL ook
de volgende gevallen:
AERUMNA, ps 31: H iamer, UBL iaemerheit. De vorm iamer is Z.N. en nog heden
Vlaams (De Bo).
COGNITUM, ps 31: H bekant, UBL kundich, welke laatste vorm zeer gewoon is in
Overijsel, doch ook in Limburg.
CONFIGITUR, ps 31: H aengheuest woert, UBL gesticket, in het Mnl. Wb. ‘vooral
of uitsluitend Oostmnl.’ genoemd. De Latijnse tekst ‘dum configitur spina’ is moeilijk
te vertalen en ook UBL heeft met ‘doe die doerne waert gesticket’ geen bevredigende,
maar wel een letterlijke vertaling.
INANIA, ps 2: H onnutte dinghe, UBL ydelheit, gesteund door ydele in M, B, 185.
INOPEM, ps 112: H broet bidder, UBL behouigen, dat weinig voorkomt en als adj.
eerder bij Gr. als vertaling van een adj. is te verwachten.
IRRIDEBAT, ps 2: H bespotten, UBL belachen, een vorm die slechts uit één N.N.
hs is opgetekend.
OCCULTUS, ps 18: H heymeliken, UBL verholenen; ps 50: H verholene, UBL
heimelike. Heymelik heeft blijkens de bewijsplaatsen in het Mnl. Wb. eerder de
tegenwoordige betekenis gekregen in het Zuiden dan in het Noorden. In ps 18 zal
daarom UBL de originele vorm hebben, in ps 50 daarentegen H.
SCIENTIUM, ps 86: H die kennen, UBL die weten, een letterlijke vertaling.
Moeilijk te beoordelen zijn de vertalingen van de stam just-: INJUSTITIAM, ps 7, 31:
H ongherechticheit, UBL onrechticheit. JUSTIFICATA, ps 18: H gherechtich, UBL recht
ghemaeket. JUSTITIA, ps 5, 7, 14: H rechtuerdicheit, UBL gerechticheit (7 en 14)),
rechticheit (5), JUSTUS, ps 1, 5, 7, 31, 124, 128, 145: H rechtuerdighe(n) (31, 124,
145), recht (7, 128), gherechten (5), UBL rechtuerdighe (124, 145), gerecht (1, 5,
7, 128), recht (7, 31). Daarbij komt nog de vertaling van RECTUS: H gherechte (ps
7, 18, 24, 26, 31), rechte (ps 124), UBL
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gherechtige (ps 24) rechte (ps 7, 26, 124). Waarschijnlijk had het origineel:
onrechticheit (cf. hiervóór blz. 272), recht ghemaeket, een letterlijke vertaling,
rechtuerdicheit, dat N.N. en Z.N. is, rechticheit, dat wel N.N. zal zijn, wellicht
rechtuerdighe, gherecht, en recht afwisselend.
Een indirecte aanwijzing voor het woord van de oertekst geven de volgende
verschillen, waarin noch H noch UBL de oertekst weer geven:
ABSCONDI, ps 31: H heb uerborghen, UBL verberch, een vorm die niet van Gr.
kan zijn om de e < a voor r + gut. in het praet., terwijl bovendien voor Gr. een perf.
waarschijnlijker is. In UBL zal daarom wel de N.N. vorm heb verhudet van de oertekst
door verberch zijn vervangen, gelijk in ps 18 en 63. Een verandering van heb
uerborghen in verberch zou immers niet de minste reden hebben.
ABSCONDIT, ps 26: H bedeckede (Gr. zou waarschijnlijk weer het perf. hebben
gebruikt), UBL verbarch, een analoog geval, evenals ABSCONDITUS, ps 37: H
verborghen, UBL verholen.
AFFLIGIT, ps 42: H pine an doet, UBL moyet, een vervanging die begrijpelijk wordt,
als men voor de oertekst bedruct aanneemt (vgl. ‘afflictus’, blz. 264 boven).
ANNUNCIAT, ps 18 H apenbaert, UBL boetscapet, een vorm die niet het algemene
‘openbaren’ maar het typische Grote-woord uoertkundighen vervangt (vgl.
‘annunciaverunt’, blz. 268 boven).
CONVENERUNT IN UNUM, ps 2: H verenichden in een, UBL quemen in eyn. In ps
101 hebben beide hss voor CONVENIENDO: te(to) samen comen. Dat in UBL in ps 2
samen niet is overgenomen, is waarschijnlijker, dan dat verenichden door quemen
zou zijn vervangen.
DELINQUENTIBUS, ps 24: H die misdoen, UBL verlatenden, gesubstitueerd voor
het den afschrijver onbekende achterlatenden; cf. DELICTA, blz. 264 boven.
DOLOREM, ps 37: H we, UBL sere, in plaats van drouighe seer in de oertekst en
niet van het algemene we.
FUNDASTI, ps 8: H ghemaket heues, UBL geuestet, het woord dat Grote's
gestediget ook in ps 23 vervangt.
INFIRMATI SUNT, ps 63: H sijn cranc gheworden, UBL sijn vercrancket, waarschijnlijk
een vervorming van ghecrencket in de oertekst, dat H in ps 26 bewaart (zie blz. 266
hiervóór).
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LEVAVI, ps 24: H heb opghehaven, UBL richtede op, een vervanging die begrijpelijk
is, als de oertekst een vorm van opboren (N.N.) heeft gehad, dat UBL in ps 62
bewaart (zie blz. 272 boven); ps 142: H ghehaven (blz. 145), opgherichtet (blz. 101),
UBL gehaven, waarschijnlijk wel geen van drieën uit de oertekst.
PRAEDICANS, ps 2: H to prediken, UBL te verkundighen, wel een vervorming van
voertkundighen, dat Gr. ook voor ‘annunciare’ gebruikt.
RETRIBUAM, ps 40, 115: H sal uerghelden, UBL weder gheuen, waarvan het eerste
lid wel zal wijzen op weder uerghelden, dat ook elders in de psalmen voorkomt.
IV. Tenslotte blijven er een aantal verschilpunten tussen H en UBL over, die niet
in een der behandelde groepen passen. Het is mogelijk, dat er nog enkele onder
zijn, waarin UBL de vorm van de oertekst heeft, maar steekhoudende argumenten
zijn er niet voor te geven. Deze verschilpunten vindt men in de volgende opsomming:
1)
accepit, ps 14: H anghenomen heuet , UBL op boerde
1)
ambulavi, ps 130, 137, 142: H heb ghewandert , UBL wanderde
2)
apparebo, ps 41: H openbaer verschinen , UBL verschinen
ascendit, ps 23: H op climmen, UBL opuaeren
auferas, ps 50: H nym van, UBL hale van
boves, ps 8: H rundere, UBL ossen
deglutissent, ps 123: H h. uerslonden, UBL h. geslonden
demorabitur, ps 24: H bliven, UBL rusten
1)
dilexi, ps 114: H minde, UBL heb gemint
diligit, ps 5: H minnen, UBL lief hebben
dixi(t),
ps 2: H seyde, UBL sprac
ps 26: H sprac, UBL segede
dum, ps 31, 41: H als, UBL doen, wanneer
3)
duces, ps 30: H wtleiden , UBL wtvoeren

1)
1)
2)
1)
3)

Waarschijnlijk juist, daar Grote het perf. in zo'n geval doorlopend gebruikt.
Waarschijnlijk juist, daar Grote het perf. in zo'n geval doorlopend gebruikt.
Waarschijnlijk juist, daar Gr. voorliefde voor dergelijke omschrijvende vertalingen heeft.
Waarschijnlijk juist, daar Grote het perf. in zo'n geval doorlopend gebruikt.
De gewone vorm voor Gr.
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elisos, ps 145: H neder gheslaghene, UBL die neder geslaegen sijn
1)
firmabo, ps 31: H vesten , UBL vestigen
fortitudinem, ps 92: H macht, UBL starcheit
gentes,
ps 2: H heydene, UBL luide
ps 66: H volke, UBL lude
2)

genui, ps 2: H heb ghewonnen , UBL gebaerde
humilitatem ps 24: H nederheit, UBL oetmoedicheit
illusionibus, ps 37: H bespottene, UBL bespottinge
induti, ps 131: H cleden, UBL aentrecken
iniquitas, ps 31: H boesheit, UBL sunden
ps 50: H boesheit, UBL mesdaet
ps 63, 124, 128, 129: H boesheit, UBL quaetheit
iniquos, ps 40, 50, 64: H bosen, UBL quaeden
interemptorum, ps 101: H die ghedoet sijn, UBL ghedoden
inveteravi, ps 6: H bin ueroldet, UBL ich waert out
judica, ps 5: H oerdele, UBL richte; ps 7: H richte, UBL ordele
judicaris, ps 50: H werdes gherichtet, UBL verordelt woerdest
judicat, ps 7: H rechtet, UBL oerdelt
judicium, ps 18: H gherichte, UBL ordel
justificata, ps 18: H gherechtich, UBL recht ghemaeket
lactentium, ps 8: H sukender, UBL die soegen
laetitia, ps 50: H vroude, UBL vroelicheit
malignus, ps 14: H bose, UBL arghe
malum, ps 37: H quaede dinghe, UBL buesheit
omnis, ps 31: H yeghelic, UBL alle
orabo, ps 5: H beden, UBL bidden
oratio, ps 6, 64: H bede, UBL gebet
ossa, ps 6, 50: H ghebeente, UBL beynre; ps 31: H ghebeente, UBL beinte
parasti, ps 22: H heues bereit, UBL heues gemaect
3)
parturiit, ps 7: H heuet ghebaert , UBL gebaerde

1)
2)
3)

De gewone vorm voor Grote.
Waarschijnlijk juist door Gr. het perf. in zo'n geval doorlopend gebruikt.
Waarschijnlijk de juiste vorm.
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1)

peperit, ps 7: H heuet ghewonnen , UBL wynnet
1)
perfecisti, ps 8: H heues volmaect , UBL uolbrochtestu
persequentibus, ps 7: H die mi ueruolghen, UBL uervolgeren
pestilentiae, ps 1: H steruinghe, UBL steruens
populi, ps 112: H lude, UBL volckes
potens, ps 23: H geweldich (2 ×), UBL mechtich, crachtich
2)
prosperabuntur, ps 1: H wel ghelucken, UBL gelucken
pulvis, ps 1: H ghestubbe, UBL stoff
1)
putruerunt, ps 37: H sijn vervulet , UBL veruulden
1)
redemisti, ps 30: H heues verloest , UBL verluesdes
sagittae,
ps 7: H gheschutte, UBL scutten
ps 63: H schote, UBL geschutte
semitas, ps 22: H pade, UBL wege
3)
summus, ps 18: H hoechsten, UBL ouersten
super, ps 22: H.op, UBL bouen; ps 94: H op, UBL ouer
thalamo, ps 18: H slaepcamere, UBL bedecameren
timor, ps 5: H vrese, UBL anxte; ps 18: H anxt, UBL vrese
valde, ps 6: H alte sere, UBL vele
4)
visitatus, ps 64: H visitierdes, UBL heuest gevisitiert
5)
Uit de overeenstemmingen in terminologie zinsbouw zowel als uit de onder I tot
en met III opgesomde verschilpunten tussen H en UBL blijkt onomstotelijk, dat in
UBL de psalmvertaling van Grote is bewaard. De onder IV vermelde verschillen
tussen H en UBL nopen ons echter, ook aan het in UBL bewaarde, gecompleteerde
psalter zijn geschiedenis toe te kennen. Immers deze verschillen, die tamelijk
willekeurig lijken, noodzaken ons meer afschrijvers aan te nemen dan den
Limburgsen, die voor de onder I genoemde verschillen aansprakelijk is, alleen. Het
is mede onwaarschijnlijk, dat onze Limburgse afschrijver beschouwd moet worden
als degene, die alle wijzigingen van groep II heeft aangebracht. Op blz. 267 hiervóór
is reeds gezegd, dat er vermoedelijk ook een Noordnederlandse corrector aan het
werk

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

Waarschijnlijk de juiste vorm.
Waarschijnlijk de juiste vorm.
Onnauwkeurig gecopieerd?
Waarschijnlijk de juiste vorm.
Waarschijnlijk de juiste vorm.
In dezelfde psalm ook ouersten in H en UBL.
Geen van beide uit de oertekst: Gr gebruikt vanden (ps. 8).
Vgl. hiervoor de lijst aan het slot van dit opstel.
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is geweest. Zo komen we al tot drie handen, die hun sporen in UBL hebben achter
gelaten. Wie zal zeggen, hoeveel meer het er inderdaad zijn geweest?
In hoeverre in het completerende deel van UBL nog invloeden van Grote zijn te
vinden, moet nog worden onderzocht. De glossen in UBL wijken in het algemeen
in hun bewoordingen en hun inhoud af van die in H. Zo vindt men bv. bij ‘man der
blode’ (ps 5) aangetekend in H: ‘Man der blode. dat is de manslachteghe man. Of
die al na den blode ende vleysche leuet en werket’, terwijl in UBL de verklaring luidt:
‘Dat es dieghene die den luiden in goeden woerden bose werck wijset. Daer om dat
sij hon uolgen ende mesdoen’. Een voorbeeld van enige overeenkomst vindt men
in ps 40 (blz. 179 der uitgave) bij ‘op den noetdorftighen ende op den armen’, waar
M aantekent: ‘Desen ermen mach men xp̄m uerstaen. ende sine lede. in horen
lidene ende in haerre ermoeden...’, terwijl UBL heeft: ‘Dat is op cristum dat hij god
is inder mijnsscheliker noetdorftigen armer natueren Geweldich gelijc den vader’.
Ik ga hier niet verder op in, slechts wijs ik er op, dat men nauwelijks kan verwachten,
dat de glossen veel overeenkomst vertonen, daar in UBL bij ieder vers een glosse
voorkomt, terwijl ze in Grote's psalmen maar sporadisch voorkomen.
Belangrijker zijn de verschillen in zinsbouw, die op sommige plaatsen tussen H
en UBL bestaan. Men zie bv psalm 18 in de bijlagen. Niet in alle gevallen heeft UBL
hier de lezing van Grote. Om dit vraagstuk nauwkeurig te kunnen bestuderen, moet
UBL worden uitgegeven. En niet UBL alleen. Het is nodig daarbij de varianten te
geven van de voornaamste hss van het gecompleteerde psalter, opdat de
verschillende lezingen kunnen worden vergeleken. UBL verdient trouwens om zijn
belangrijkheid die uitgave volkomen.
Als men de gevallen, waarin H van de oertekst afwijkt, nagaat, dan zijn er slechts
enkele bij, die een aanwijzing geven omtrent den afschrijver, die de afwijkende
lezingen er in heeft gebracht. Een vorm als ontfarmicheit is overwegend Z.N.,
gheoetmoedighet komt alleen voor bij Ruusbroec, verborghen als substitutie voor
het N.N.
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verhudet wijst naar het Zuiden, begheven ‘in de steek laten’ is nog Vlaams, iamer
is nog Vlaams, breydel ‘toom’ is overwegend Vlaams, heymelik kreeg zijn
tegenwoordige betekenis eerder in het Zuiden dan in het Noorden. Verder vindt
men verscheidene der van de oertekst afwijkende woorden uit H terug in de nog te
bespreken Vlaamse psalmvertaling. Bepaald Vlaams of uitsluitend Z.N. kan men
die woorden echter niet noemen. Hoewel de aanwijzingen zwak zijn, is het dus niet
onwaarschijnlijk, dat er althans één zuidelijke afschrijver tussen Grote en zijn werk,
zoals dat in H bewaard is, staat.
De bespreking van de in het getijdenboek meer dan eens voorkomende psalmen
kan, na het voorgaande, kort zijn. Twee maal vindt men de psalmen: 6, 22, 37, 50,
62, 66, 119, 120, 126, 127, 128, 148, 149, 150. Deze doubletten verschillen in hun
vocabulaire niet, met uitzondering van de volgende gevallen:
Ps 6: usquequo: hoe (blz. 139), wo (blz. 163); de laatste - Oostelijke - vorm is de
juiste. UBL heeft op deze plaats de Limburgse vorm wye.
rigabo: in plaats van het juiste beghieten van blz. 163 heeft blz. 139 ghieten; zie
hiervóór blz. 265, noot 2.
Ps 22: justitiae: rechtuerdicheit (blz. 136), gherechticheit (blz. 172); de eerste
vorm zal wel die van de oertekst zijn; vgl. blz. 272 hiervóór. misericordia:
barmherticheit (blz. 137), ontfarmicheit (bl. 172); zie blz. 273 hiervóór, noot 1.
Ps 37: cicatrices: litteken (blz. 140), lijclawen (blz. 177); zie blz. 268. adversum:
ieghen (blz. 140), teghen (blz. 177); zie blz. 267.
Ps 50: misericordiam: barmherticheit (blz. 141), ontfarmherticheit (blz. 187); zie
blz. 273, noot 1.
humiliata: veroetmodighede (blz. 141), gheoetmodigheden (blz. 187); zie blz. 272.
Ps 66: vultum: anghesichte (blz. 44), aensichte (blz. 190); beide vormen komen
in het getijdenboek passim voor.
Ps 128: blz. 85 heeft ten onrechte dat hoij der dacken voor ‘foenum tectorum’.
De plaats is gecorrigeerd in het hs. De juiste vertaling der decker hoy (gesteund
door M, B, 185) vindt men op blz. 58.
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Ps 149: exultare: vrouwen (blz. 49), verurouwen (blz. 192): zie blz. 270. Drie maal
komen voor ps 121 en 129, vier maal vindt men ps 94. Verschillen in vocabulaire
doen zich niet voor. Vermeldenswaard is slechts, dat in ps 94 op blz. 156 dwaelen
1)
is geschreven in de plaats van het (nog) Overijselse dwelen .
Een vraagstuk op zichzelf vormen de psalmfragmenten in de getijden der Eeuwige
Wijsheid. Prof. van Wijk wijst er in zijn Inleiding op, dat de redactie van sommige
dezer fragmenten afwijkt van die der overeenkomstige gedeelten in de volledige
psalm, die elders voorkomt. Ps 142 vs 8-10 heeft op blz. 101 ontfermherticheit
(misericordiam), kenlic (notam), heb opgherichtet (levavi), verlose (eripe), gheuloen
(confugi), waar de volledige psalm op blz. 145 heeft barmherticheit, bekant, hebbe
2)
ghehauen, wtnem. Barmherticheit is het gewone woord voor Gr. , bekant wordt
3)
gesteunt door UBL over ghehaven en opgherichtet zie blz. 18 hiervóór, wtnem is
stellig van Gr., daar het beantwoordt aan zijn vertaalprincipe. Belangrijk zijn ook de
syntactische verschillen. De redactie van blz. 145 (volledige psalm) strookt met
Grote's streven naar een vertaling ‘van woerden te woerden’, die van blz. 101 (het
fragment) veel minder. Ter vergelijking plaats ik naast elkaar de vulgaattekst, die
van de volledige psalm, die van het fragment en die van UBL.
Vulgaat
Auditam fac mihi
mane
misericordiam
tuam; quia in te
speravi

Volledige psalm
Make dat dine
barmherticheit vro
van mi ghehoert si.
want ic in di
ghehopet hebbe

... quia ad te levavi ... want ic mine
animam meam
siele toe di hebbe
ghehauen
... ad te confugi

... ic to di
gheuloghen bin

Fragment
UBL
O here help daer to Maeke dat dine
dat ic vroe moet
barmhertticheit
horen dine
vroege van mi
ontfermherticheit. gehoert sij want ich
want ic heb in di
in di gehopet heb
ghehopet
... want ic heb mine ... want ich mine
siele opgherichtet siele tot di heb
toe di
gehauen
to di bin ic gheuloen tot die ben ich
gevloen

... quia Deus meus ... want du mijn god ... wanttu biste mijn ... wanttu mijn god
es tu
bist
god
bist

1)
2)
3)

Zie H.L. Bezoen, Klank- en vormleer van het dialect der gem. Enschede, § 10.
Zie blz. 273 hiervóór.
Zie blz. 303 i.v. notam.
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Met uitzondering van het gecursiveerde gedeelte strookt de volledige psalm geheel
met Grote's vertaalprincipe, wat door UBL wordt bevestigd, terwijl het fragment er
niet mee overeen stemt.
Het fragment ps 142 vs 10-12 op blz. 103 bevat de woorden droefheit (tribulatione),
verderuen (disperdes), ontfermherticheit (misericordiam), liden an doen (tribulant),
knecht (servus), waar de volledige psalm op blz. 145 heeft: bedruckenisse,
uerstueren, barmherticheit, bedrucken, dienre. De woorden van de volledige psalm
zijn de gewone voor Gr. Men zie blz. 274, 269, 273, 274, i.v. tribulatione enz. Daarbij
komen weer de syntactische verschillen:
Vulgaat
Propter nomen
tuum domine
vivificabis me

Volledige psalm
om dinen namen
here du salt mi
leuendich maken

Fragment
UBL
here om dine name om dinen namen
salstu mi leuendich here sulstu mi
maken
leuendich maeken

Educes de
du salst wtleyden
tribulatione animam mine siele van
meam
bedruckenisse

du salst mine siele Du sulst wtleiden
wtleiden vter
mine siele van
droefheit
bedruckenisse

Et perdes omnes,
qui tribulant
animam meam;
quoniam ego
servus tuus sum.

Ende du salst
uerliesen al die
ghene die mijnre
sielen liden an
doen. want ic bin
dijn knecht.

Ende alle die mine
siele bedrucken
salstu uerliesen
want ic dijn dienre
bin

Ende alle die mine
siele bedrucken
sulstu uerliesen
want ich dijn dienre
ben.

De conclusie kan luiden als boven.
In ps 50 vs 12-14 vindt men op blz. 107 de woorden aderen (visceribus),
gherechten (rectum), aenschijn (facie), hael van (auferas), blijscap (laetitiam),
salicheit (salutaris), sterke (confirma), waar de volledige psalm op blz. 187 heeft:
binnensten, rechten, aensichte, nym van, vroude, heilgheuers, ghestadeghe. De
laatste woorden komen geregeld bij Gr. voor, met uitzondering van de vertaling van
visceribus en auferas, die elders niet voorkomt. Men zie blz. 305, 297, 301, 307,
i.v. rectum enz. Ook zijn er weer syntactische verschillen:
Vulgaat
Volledige psalm
Fragment
et spiritum rectum ende den rechten ende in minen
innova in visceribus gheist vernye in
aderen vernuwe
meis
minen binnensten den rechten gheist
Ne projicias me a
facie tua

Ende niet en werp
mi van dinen
aensichte

UBL
ende vernuwe
eijnen rechten geijst
in minen darmen

Werp mi niet of van Ende werp mi niet
dinen aenschijn
van dijnen
aengesichte
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Ook in dit geval is de lezing van de volledige psalm in overeenstemming met Grote's
vertaalprincipe. In tegenstelling met de vorige fragmenten, wijkt UBL hier belangrijk
van de lezing der volledige psalm af, zodat ook daar de tekst bedorven is.
Ps 12 vs 4-6 heeft op blz. 110 de woorden drucken (tribulant), beroert (motus),
goede gaue (bona), alderhogsten (altissimi), waar de volledige psalm op blz. 120
heeft: bedrucken, beruert, goede dinghe, alre ouersten. Syntactisch wijken de verzen
niet van elkaar af. De verschillen zijn hier dus gering, maar de verzen uit de volledige
psalm bevatten de voor Gr. gewone woorden bedrucken en ouersten.
De verschillen in woordvoorraad en syntaxis tussen de psalmfragmenten op blz.
101, 103, 107, en 110, dus alle in de getijden der Eeuwige Wijsheid, en de volledige
psalmen elders nopen tot de conclusie, dat de vertaling van deze fragmenten niet
van Grote afkomstig is. Zijn ze daarom het werk van den schrijver van H, die daartoe
werd gedwongen, doordat zijn voorbeeld op deze plaatsen niet volledig was? Er
bestaan nl. ook parallelhandschriften, waarin de fragmenten wel dezelfde redactie
hebben als de overeenkomstige gedeelten van de volledige psalmen. Welke toestand
is secundair? Zonder twijfel die, waarin de fragmenten overeenstemmen met de
volledige psalm. Immers het mag hoogst onwaarschijnlijk heten, dat de schrijver
van H niet de volledige psalmen ter aanvulling zou hebben gebruikt, als de
fragmenten in zijn voor beeld bedorven waren. Het is veel waarschijnlijker, dat
afschrijvers, zoals van Wijk op blz. 21 van zijn Inleiding veronderstelt, afwijkende
fragmenten naar de volledige psalmen hebben gecorrigeerd. Deze gang van zaken
zou meteen verklaren, hoe het komt, dat ps 12 vs 4-6 op blz. 110 overeenstemt met
de redactie in de volledige psalm op blz. 120; een afschrijver bemerkte de,
oorspronkelijk, verschillende redactie en corrigeerde het fragment, dat tot de grootste
behoort, naar de volledige psalm. Ook het feit, dat de aan psalm 131 vs 4 ontleende
versikel op blz. 110 zowel in H als in parallelhandschriften een lezing heeft, die
afwijkt van die van de volledige psalm (blz. 67 der uitgave), pleit, zoals van Wijk
1)
terecht opmerkt , voor deze gang van zaken. Zo zijn er dus in de getijden der
Eeuwige

1)

Inleiding, blz. 21, 22.
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Wijsheid psalmfragmenten, die pas secundair de redactie van Grote hebben
gekregen.
Dezelfde getijden bevatten ook enkele psalmfragmenten, die elders niet
voorkomen. Dit zijn ps 65 vs 1-4 (blz. 94), ps 43 vs 26 (blz. 102), ps 32 vs 20-22
(blz. 105), ps 110 vs 9 en 10 (blz. 108), ps 4 vs 9 (blz. 110) en ps 75 vs 3 (blz. 111).
Daaronder zijn er twee, die een aanwijzing bevatten, dat niet Grote hun vertaler is
geweest. Ps 65 vs 1 begint namelijk met dezelfde woorden als ps 99 vs 1. Ze luiden
in de Vulgaat: ‘Jubilate deo, omnis terra’. De vertaling van ps 65 vs 1 luidt: ‘Al eertrike
hebt uolhertelike blijscap’ (blz. 94); die van ps 99 vs 1: ‘Hebbet tot gode al eertrike
1)
volhertelike blijscap’ . Ps 110 vs 10 bevat de woorden ‘in saeculum saeculi’, die op
blz. 108 worden weergegeven met het woord ‘ewelike’. Dit nu is niet Grote's
gewoonte met dergelijk uitdrukkingen: voor ‘in generationem et generationem’,
2)
voorkomend in ps 99, 101 en 145, geeft hij ‘van ghebuerten te ghebuerten’ (ps 99) ,
3)
‘in die ghebuerte der ghebuerten’ (101) en ‘in die ghebuert ende int ghebuert’
4)
(145) . Als echter niet Grote de vertaler is van de hier genoemde fragmenten, is er
aanleiding tot de veronderstelling, dat hij evenmin de vertaler is van de getijden der
Eeuwige Wijsheid. Een nader onderzoek van de tekst dezer getijden zal wellicht
deze veronderstelling kunnen bevestigen.
Een afzonderlijke bespreking vergen nog enkele psalmen uit de Lange
Heilige-Kruisgetijden. Het zijn ps 42, 63, 115 en 30, die elders niet voorkomen en
waarvan de lezing sterk afwijkt van die in andere handschriften. Van Wijk heeft
daarom in zijn uitgave de redactie van M naast die van H afgedrukt, terwijl hij in de
noten de lezingen van andere handschriften geeft. Welke van de twee lezingen is
die van de oertekst?
Vergelijking met de Vulgaattekst wijst uit, dat ps 42 in de redactie van H geheel
volgens Grote's principe ‘van woerden te woerden’ is vertaald. Voor die in M geldt
dat niet, althans niet voor de hele psalm. Men vergelijke deze drie voorb.:

1)
2)
3)
4)

Zie blz. 43, Uitgave.
a.w. blz. 44.
a.w. blz. 144.
a.w. blz. 195.
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Vulgaat
H
M
Judica me, deus et
Ordel mi god ende
God ordele mi ende
discerne causam meam de onderscheyde mine sake onderuint mine saken
gente non sancta: ab
vanden volke dat niet
vanden quaden ende
homine iniquo et doloso
heilich en is vanden bosen bosen menschen1) vrie mi
erue me
mensche ende den
bedrieghende wttrecke mi
Quare tristis es anima
mea?

waer om bistu bedroeuet
siele mijn

Mine siele waer omme
bistu bedroeuet

Confitebor tibi in cithara

Ic sal di belien in der
herpen

Ic sal di biechten mit loue

De redactie van UBL, die de lezing van H op deze en andere plaatsen bevestigt,
geef ik in de bijlagen. Voor de zonder twijfel van Grote afkomstige woorden wttrecke
(erue), hebben afgheleit ende toegheleit (deduxerunt et adduxerunt), mede
verstuerstu (conturbas), salich gheuer (salutare) in H, heeft M de woorden: vrie, wt
gheleidet, bedroeuest, salicheit. Wel zijn er ook in H enkele woorden uit de oertekst
vervangen: bedrieghende moet zijn droeghenachtighen (zie dolosum, blz. 270
hiervóór), pine an doet moet zijn bedruckt (zie affligit, blz. 276), heb opghehaven
zal wel opgheboret moeten zijn (zie levavi blz. 277), uerblijt moet zijn vrolic maket
(zie laetificantes blz. 272). Doch dit neemt niet weg, dat de lezing van H verre is te
verkiezen boven die van M.
Bij ps 63 (blz. 126, 127) constateert men eveneens belangrijke syntactische
verschillen. Voor de vulgaatlezing ‘exaudi, deus, orationem meam’ heeft H:
‘V e r h o e r g o d m i n e b e d e ’, M: ‘G o d h o r e m i n g h e b e t ’. De lezing van
H verdient weer de voorkeur. omdat zij de woordelijke vertaling bevat, die gesteund
wordt door het overeenkomstige gedeelte uit ps 26 vs 7: ‘exaudi, deus, vocem
meam’, H: ‘v e r h o r e h e r e m i n e s t e m m e ’. Men vergelijke verder:

1)

De lezing is bedorven: B, 185 hebben: quaden menschen. vanden bo(e)sen m. ende
bedrieghende.
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Vulgaat
intenderunt arcum rem
amaram

H
M
si spanden den boghe een sie leiden laghen1) een
bitter dinc
bitter dinc

in occultis

int heymeliken

heimelic

firmaverunt sibi

hebben hem gheuestet

hebben vast ghemaect si
spraken datsi die stricken
solden huden

Narraverunt ut
absconderent laqueos

Sie spraken dat sie
uerhuden solden die
stricken

Scrutati sunt iniquitates;
defecerunt scrutantes
scrutinio. Accedet homo ad
cor altum

Sie ondersochten die
boesheit, ondersoekende
ontbraken sie den
ondersoeken Die mensche
gae totten hoghen herten

Si fisierden valsche rade.
mar si sin ontbroken in
horen rade De mensche
sal ghaen tot godliken
dinghen te smaken.

Sagittae parvulorum factae Die schote der cleynre sijn Die woorde der boser
sunt plagae eorum
gheworden hore droefheit menschen sijn gheworden
hore droefhèit
Bovendien heeft M de woorden vrie, hadden vrese, waar H de ook elders
voorkomende Grote-woorden wtnym, sin mede verstuert heeft. Zonder twijfel staat
de redactie van H weer het dichtst bij die van de oertekst. Wel zijn er ook hier weer
in H enkele woorden uit de oertekst door afschrijver(s) vervangen: boetscapten
moet zijn hebben uoertkundighet (zie annunciaverunt, blz. 268), werden uerhoecht
moet zijn sal verhoghet werden (zie exaltabitur, blz. 270), sijn cranc gheworden
moet zijn sijn vercranket (zie infirmati sunt, blz. 276).
Ps 115 (blz. 129) biedt minder syntactische verschillen tussen H en M.
Vulgaat
Credidi, propter quod
locutus sum

H
M
Ic ghelouede om dat sprac Ic hebbe ghelouet waer om
ic
ic sprac

autem

mer

dirupisti vincula mea

Du heues gheschoert mine Du heues mine bande
bande
gheschuert

onvertaald

et nomen domini invocabo ende den name des heren ende sal aenroepen den
sal ic inroepen
name des heren
De redactie van H staat weer dichter bij de grondtekst. Een uitzondering vormt
het feit dat ‘tibi sacrificabo hostiam’ in M, met ‘di sal ic offeren’, eerder de redactie
van Gr. heeft dan H, met ‘ic sal die offeren’, terwijl hetzelfde geldt van de vertaling
van ‘credidi’. Ook het vocabulaire van H staat dichter bij de oertekst dan dat van M.

1)

185 ‘spanden den boghen’.
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Voor de zonder twijfel van Gr. afkomstige woorden wedergheuen (retribuam),
1)
wederghegheuen (retribuit), inroepen (invocabo), widen voerhoue (atriis) heeft M:
gheuen, ghegheuen, aenroepen, kameren. In afwijking echter van de oertekst heeft
H: hostie in plaats van offer (zie hostia, blz. 271), midden in in plaats in mids (zie in
medio, blz. 272), begheerte in plaats van belofte (zie vota, blz. 275). Voor de volledige
tekst van deze psalm in UBL zie men de bijlagen.
Ps 30 vs 1-6 (blz. 151) geeft het volgende beeld:
Vulgaat
1 In te, Domine, speravi

H
M
In di here heb ic ghehopet Heer in di heb ic ghehopet

2 non confundar

en laet mi niet confuys sijn ic en worde niet confuus

3 Incline ad me aurem
tuam

Neyghe dijn oren to mi

Neighe toe mi dine oren

4 accelera

haeste

snellic

5 quoniam tu es protector wanttu bist mijn
meus
beschermer

wanttu mijn bescermer
biste

In de gevallen 1, 4 en 5 is de lezing van H beter, in 2 en 3 die van M: ‘confundentur’
wordt in ps 24 en 69 ook met confuys werden vertaald. Verder bevat H de juiste
lezingen wtleiden (educes), verhuden (absconderent), waar M wtuoeren en verborgen
heeft. Ook in dit geval bevat H dus de relatief beste lezing. De conclusie kan dus
luiden: de redactie van de psalmen der Lange Kruisgetijden in H staat het dichtst
bij die van de oertekst.
Toen ik begon aan het onderzoek van het vocabulaire van Grote's psalmen, kende
ik hs UBL nog niet. Ter vergelijking gebruikte ik daarom aanvanklijk het hs Leningrad,
Akad. v. Wetensch. XX J LXIII (L). Een fotocopie er van is aanwezig in de
2)
Universiteits-Bibliotheek te Leiden . Dr. N. Greitemann te Warmond, die er een
copie van bezit, maakte mij op het bestaan van dit hs opmerkzaam. De Vreese, de
ontdekker van het manuscript, dateerde het in de 13e eeuw, doch Dr. C.C. de Bruin
meent, dat het veiliger is, de eerste helft van de 14e eeuw als tijd van vervaardiging
3)
aan te nemen . Het bevat o.a. een volledig psalter.

1)
2)
3)

De noot (7) van den uitgever op blz. 129 der uitgave dient te vervallen.
Naar de Redactie mij meedeelt, is zij gecatalogiseerd als hs. B.P.L. 2412a der U.B. te Leiden.
Bundel-De Vooys, blz. 58, 49.
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Het Westvlaamse karakter van de taal van het hs springt in het oog. Ik noem slechts
het geregeld voorkomen van ee < onfr. ai, ook voor i en j van de volgende lettergreep,
bv. in: bereedde, clenen, eesche, heligen, onderscede en de vormen met ontronde
vocaal, bv. pit, te rigge, evel. Dat het bepaaldelijk in de kuststrook is geschreven,
1)
bewijzen de volgende eigenaardigheden .
1 ei < ĕ en ĭ in open lettergreep, bv. in: anbeiden, beidinge, eit: 3 s. praes., geift,
heifs: 2 s. praes. heift, ontsteict, te breict, te vergheifs, vergeitstu;
2 overwegend ou < ownfr uo voor gutt. en lab., bv. in: bedroufnesse, bedrouft,
bedrouven, droufheit, grouve, roup, roupinge, vrouch adj., vrough praet., woukre,
zouken;
3 e < ownrf. iu in hemleden;
4 ie < ownfr. î, bv. in gevriet.
De localisering in de kuststreek op grond van deze eigenaardigheden wordt aardig
bevestigd door twee gegevens in de tekst, die eveneens naar de kuststreek wijzen.
In de eerste plaats is daar de vertaling van furor in ps 6 door vergoedden moede.
De vorm vergoet ‘verwoed’ kent het Mnl. Wb. slechts uit een Brugse tekst! In de
tweede plaats kan ik wijzen op de vertaling van torrens door stormder vloet (ps 109),
storm water (ps 123), en storm vloet (ps 125), een vertaling die men in een
kuststreek, waar beken onbekend, maar eb en vloed des te bekender zijn, kan
verwachten.
Het verschil in woordvoorraad tussen H en L is groot, zoals men kan verwachten
bij twee vertalingen, die onafhankelijk van elkaar, in zo verschillende delen van ons
taalgebied zijn vervaardigd. Een opsomming van deze verschillen is vooral van
belang voor de woordgeografie in de Middeleeuwen. Het leek mij daarom nuttig, dit
materiaal in de volledige lijst der verschillen, die nu volgt, mede te delen. De lijst
kan trouwens nog meer nut afwerpen, nl. bij het nagaan van mogelijke afhankelijkheid
der psalmhandschriften die we kennen en die, welke we misschien nog zullen leren
kennen.
Handschrift L, tot nu toe ons oudste psalter in de landstaal, ver-

1)

Vgl. J. Jacobs, Vergelijkende Klank- en vormleer der Middelvlaamse dialecten, blz. 339.
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dient evenzeer een uitgave als hs UBL. Moge de tijd, waarin dat gebeurt, spoedig
daar zijn!
In deze lijst vindt men achtereenvolgens het vulgaatwoord, de vertaling in H, die
in UBL en die in L. De woorden zijn, voor zover dat mogelijk was, gelocaliseerd met
behulp van het Mnl. Wb. Achter het vulgaatwoord staat het nummer van de psalm.
Indien H en UBL van elkaar afwijken, dan wijst het Romeinse cijfer achter de woorden
naar één der op blz. 264 tot en met 279 behandelde groepen.
Vulgaat
ablactatus, 130

H
ghespaende

UBL
gespeende

L

abominabitur, 5

mit mismoghene

onmensscheliken

onmenseliken

vlien III

handelen

abscondat, 18

verhuedet: N.N.

uerberge I

verbargh

absconderent, 63

uerhuden

verbergheden I

verborgen

abscondi, 31

heb uerborghen III verberch

verbarch

abscondit, 26

bedeckede III

verbargh

in abscondito, 26

in dat
inder verborgentheit inder verborgenheit
verborghende: niet II
in Mnl. Wb.

absconditus, 37

verborghen III

verholen

verborgen

absorbuisset, 123

h. gheslonden

h. in geslonden

h. verzwolgen

abundantia, 121

overuloedicheit

ouervloedichheit

vervulte: waarsch.
Vla., ondanks Pelgr.
en L.v.J.

accepit, 14

anghenomen heuet op boerde IV

ontfinc

accinctus, 64

omghegort, ghegort omgegort

begort, vervult

adipe, 62, 147

smeer, 62;
smere, 62;
vetticheit, 147: N.N. vetticheit, 147

vetheit: Z.N.

adjutor, 18, 26

hulper

hulper

helper

adorabo, 5

s. anebeden

bidde to dy II

s. anebeden

adversus, 22, 26,
31, 37, 40, 101

weder: ‘Over het
weder, wieder, 31, tiegen; ieghen, 101
geheel komt het
37; tegen, 22, 26,
woord meer voor in 40, 101
het Oostmnl. dan in
het Vla.-Bra.’;
ieghen, 37; teghen,
37 III

aedificavit, 101,
121, 126

ghetymmert:
getymmert
2)
overwegend N.N. ,
nog Deventers in de
betekenis ‘een

1)
2)

verbarch

1)

gespennet: Z.N.

gesticht, in
letterlijke zin vooral
Z.N.

Z.N. = Zuidnederlands; N.N. = Noordnederlands enz.
Verg. De Vooys, Ts 58, blz. 57.
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Vulgaat

H
nest bouwen’
(Draaijer)

UBL

aequitate, 66

lijcheiden; een
woord van Grote,
alleen bekend uit
een ander afschrift
van zijn getijden

gelijcheiden II: in
gerechticheden: Z.
het Mnl. Wb. in
en W.N.
deze betekenis niet
opgetekend

aerumna, 31

iamer: ‘nog heden
Wvla.’ III

iaemerheit:
overwegend Z.N.

iamerheit

afflictus, 37

ghedrucket:
overwegend N.N.

ghepinet I

bedrouft: Vla.-Bra.,
Mnl. Wb. i.v. 3)

affligit, 42

pine an doet III

moyet

bedrouft

allisisti, 101

sloghestu an

sloegestu

quetsetstu

altissimi, 12, 86

ouersten

ouersten

hogeste

in altum, 7

int hoghe

int hoghe

in de hocheit

ambulavero, 137

wandere

wandele I

wandele

ambulavi, 130

h. ghewandert

gewandelt I

gewandelt

ambulem, 142

wanderen

wandelen I

wandelen

annunciat, 18

apenbaert III

boetscapet

condicht

1)

annunciaverunt, 63 boetscapten2)

L

hebben vorkundiget bodscepten

aperiens, 37

die op luket: N.N.

opdoen I

3)

updoen

aperies, 50

die op luket

openen I

ondoen

aperuit, 7

opende

opende

dede op

apparebo, 41

openbaer
verschinen

verschinen II

oppenbaren

apponabitur, 119

voersetten

voersetten

toegeset

apprehendite, 2

begripet III

aengripet

begrijpt

arguas, 6, 37

straffe: N.N.

bestraeue I: niet in begripe:
Mnl. Wb., wel in
overwegend Vla.
Hndwb.

aruit, 101

is verdorret

sijn uerdorret

verdrogede

ascendet, 23

op climmen

opuaeren IV

up clemmen

asperges, 50

besprenghen III

besprencke: N.N.

bespringe

1)
2)
3)
3)
4)

3)

4)

Ps. 12, blz. 110 heeft alderhogsten III.
Cf. boven blz. 268.
Cf. De Bruin, Middelned. Vert. van het N.T., blz. 386.
Cf. De Bruin, Middelned. Vert. van het N.T., blz. 386.
Zie De Vooys, Ts. 58 blz. 47.
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assumpsit, 26

annam

heuet te sich
genoemen I.

ontfinc: Vla. Mnl.
Wb. i.v. 7)

atriis, 64, 99, 115,
120, 133

voerhoue 64; widen
voerhoue, 115;
widen salen, 120;
breyden inganghe,
99, 133

vrijthouen I, 64, 99; urythoven
breiden houe, 115;
widen salen, 120;
breiden ingange,
133
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attollite, 23

H
heffet op III

UBL
boert op: N.N.?

L
heft

auditui, 50

hoerne

horene

gehorden: niet in
Mnl. Wb.

auferas, 50

nym van

hale van IV

doe van

benefecit, 114

heeft guetlic
ghedaen: N.N.

heuet wael gedaen dede wel
I

benigne fac, 50

doe guetlike

doen guedertierlic I make vreetsam

benignitas, 64

lieflicheit

lieflicheit

bona, 12

goede dinghe, gaue guet (gegeuen
heuet)

goede dinge

bona, 127

goede

goetheit

bonitatem, 24, 37

goede, 24; goetheit, guede, 24; guetheit, goetheit
37
37

boves, 8

rundere

bucellas, 147

een stucke brodes eyn stuck broedes beten: Vla.

camo, 31

helfter

helfter

halter

castra, 26

heere mit tenten

borge II

castele:
overwegend Vla.

cataractarum, 41

cataracten

catharacten

groter cannen

cervices, 128

necke

necken

halsknocke: Vla.

cicatrices, 37

litteken III, blz. 140; lijclauwen
lijclauwen, blz. 177:
N.N.

guede

ossen IV

werdicheit: Vla.

ossen

linxemen: Vla.

cogitationes, 5, 145 ghedachten

dancken I, 5;
gedachten, 145

gedochten, 5;
gepense, 145:
overwegend Vla.

cognitum, 31

bekant III

kundich

bekent

colles, 64, 148

houele

houele

hillen: Vla.
Zeeuws-Holl.

colligit, 128

uergaderen,

uergaderen

gadert

collocet, 112

sette mit

sette mit

besette met

commotionem, 120 beweghinghe: in
beweginge
deze betekenis niet
in Mnl. Wb., wel in
Hndwb.

beroeringen

commovebitur, 92, beweghet
124

beweget

beroert

compedibus, 149

voethelden

boeien: Vla.

voethelden: N.N.
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complaceant, 18

behaghen: niet in
deze bet. in Mnl.
Wb.

behaegelick II

werden betamelijc

conculcet, 7

to trede

trede in II

verterdet

confido, 24

ghetrouwe III

betruwe

hope

confidunt, 2, 124

gelouen, 2;
betrouwen, 124

betrouwen

ghetrouwen, 2;
hopen, 124
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configitur, 31

H
UBL
L
aengheuest woert gesticket: ‘Vooral of ommesteken
III
uitsl. Oostmnl.’

confirma, 50

ghestedighe, sterke gestedige
III

bestadige: Vla.

confirmasti, 37

h. ghestedighet,
ghestadighet

gestercket I,
geuestiget

vestetstu, gesterct

confortavit, 147

toe gheuest

toe geuest

gestarct

confugi, 142

gheuloen, blz. 101, gevloen
gheuloghen III, blz.
145

vlo ic

confundentur, 24,
69

werden confuys

w. confuys

w. geconfundert

confusione, 131

confusie

confusie

scanden

conquassabit, 109 te gader slaen

te gader slaen

te scudden

conscriptum, 149

bescreuen

beschreuen

geschreven

conservet, 40

beholdene

bewaeren I

behoudene

conspectu, 99, 115, aensicht, 99;
aensichte, 99;
137
tieghenwoerdicheit, tegenwoerdicheit,
115, 137
115, 137

ansichte, 99, 137;
anegesichte, 115

constringe, 31

bedrucke

bedwinc I

dwinc

consemetur, 7

volwasse

uolwasse

sal te gaen

contra, 50

teghen

tegen

iegen

contritus, 50, 123

rouwich, te wreuen rouwich, te wreuen rouwege, te broken

conturbata, 6, 37,
41, 42, 63, 64

mede ghestuert, 6, bedroeuet II
37, 63; mede
verstuert, 41, 42

verdroeft, 6;
bedrouft

convenerunt in
unum 2

verenichden in een quemen in eyn
III

vergaderden in een

conveniendo, 101

to samen comen

te gader comen

convertantur, 6

omghekiert werden werden bekeert II

1)

te samen coemen

avekeren

convertetur, 7, 125 sal nedergaen III, 7; werde ghekeert, 7; sal dalen, 7;
omkeerde, 125
omkeerde, 125
verkerde, 125
corripias, 6, 37

berespe

berespe

corrigiere: Vla-Hol.

corruptae. 37

verdoruen III

te reten

gecorrompert: niet
in het Mnl. Wb.

1)

Zie De Bruin, a.w., blz. 463.
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cremium, 101

dinc dat in den
pannen dorre
2)
uerbrant is

cade II

harst

cubilibus, 149

slaepcameren

slaepcameren

bedden

4)
3)
2)

3)

4)

Andere interpretatie; zie de kaart, waarnaar is verwezen in noot 2.
Nog in 't grootste deel van Zuid-Nederland; zie Meded. v.d. Z.N. dialectcentrale, 1930, no. 8.
Zuid-Limburg heeft krepkes.
Oorspronkelijk een glosse?
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cum, 126

H
wan

UBL
wan

L
als: niet in Mnl. Wb.
wel in Hndwb. met
de toevoeging ‘het
gewone woord is of’

custodia, 129

wachte

wachte

hoede

custodit, 18, 24,
114

holdet, 18; behoet, bewaert I, 18, 24;
24; behoedet, 114 behuedt, 114

behouden

declinare, 124

afneyghen

afneigen

nigen

decorem, 92

scoenheit

scoenheit

chierheit:
overwegend Z.N.

decursus aquarum, nederlope der
1
watere

der water neder
loupe

wechlopende watre

deduc, 5

leyd voert

leide II

voere

deducas, 30

voert maken

te voere II

voert

deducat, 7

wtleyden

geleiden II

vutvoeren

deduxerunt et
adduxerunt, 42

leyden af en in

geleyt en gheuoert utvoeren, invoeren
II

deduxit, 22

voertleide

heuet wt geleidt II

voerde uut

deerit, 22

ontbreken

ontbreken

gebreken

defecerunt, 101

sijn vergaen

sijn uergaen

vervoeren

defecit, 142

ontbreekt III

is ontbroeken

gebrac

deficient, 101

ontbreken

uergaen I

vergaen

defluet, 1

af uallen III

ewech vlieten

te vlietene

deglutissent, 123

uerslonden

geslonden

verslinden

delectaberis, 50

lusten

lusten

wertstu verblijt

delectabis, 64

verwallustigen

verwaellustigen

wellustigen

delere, 50

deleghe

delige

verdelie

delicta, 18, 24, 31

versumenisse, 18; mesdaet I: Z.N.;
mesdaet
achterlatenisse, 24; broke, 18; mesdaet,
achterlaten, 31: alle 24; misdaet, 31
drie N.N.

delinquentibus, 24 die misdoen III

verlatenden

mesdadigen

demonstra, 24

bewise

bewise

toge

demorabitur, 24

bliven

rusten IV

wandelen

deprecatio, 6, 129

bede, ghebet, 6;
biddens, 129

bede, 6; biddens,
129

gebet, orisoen

1)
2)

1)

2)

Zie boven blz. 276.
Nog Vla. (De Bo, Schuermans), doch in de M.E. niet tot Vlaanderen beperkt (Hild., Potter).
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derelinquas, 26, 37 begheuet, 26;
beghif, 37 III

laet achterweghen, laet
26; verlaet, 37

derelinquerunt, 26

h. ghelaten III

h. verlaten

h. gelaten

dereliquit, 37

h. begheuen

h. verlaeten

h. gelaten
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H
desiderium, 37, 126 begheerte

UBL
L
begheringhe I, 37; begherte, 37
begheerte, 126
beghere, 126

desolatoriis, 119

verderuende

uerderuende

woestende

despectione, 122

smaeheiden: ‘vooral smaetheiden: NN.
Oostmnl.’,
uersmaenisse
versmanisse

versmaetheden,
versmadesse

destruas, 8

uerderuen woldes

tebriekest I

testors: Vla. Bra.
Hol.

dicam, 26, 64

spreken

spreken

seggen

dilexi, 114

minde

h. gemint IV

minde

diligentibus, 121

mynnen

minnen

minnen

diligit, 5, 86

minnen, heuet lief

heuet lief

minnet

diluvio, 31

oueruloet

ouervloet

vloet

dimidio, 101

in der helfte

in die helfte

in den midden

dirige, 5, 24, 26

wise toe rechte, 5, schicke II, 5;
26; rechtighe, 24
richtighe, 24, 26

bestier, 5; rechte,
24, 26: Vla.

diriges, 7, 66

toe rechte wisen,
leydestu, 66

te recht wisen,
leidestu, 66

bestieren, rechtstu,
66

diriget, 24

to rechte wisen

sal richtigen II

s. rechtigen

discerne, 42

onderscheyde

onderscheide

ondersceede

disperdes, 142

uerstueren,
verderuen III

uerstoeren

testroie

disperdet, 145

versturen

uerstueren

testort

dixit, 2, 26, 31, 94, seyde, 2, 115;
109, 115, 128
sprac, 26, 31;
seghede, 94, 109,
128; spreke, 128

sprac IV, 2, 31;
sprac; segge, 128
segede IV, 26, 94,
109; h geseit, 115;
spreke, 128

dolorem, 7, 12, 37, drouighe seer, 7,
40, 114, 126
40, 114: in de bet.
‘smart’ nog
1)
Geld.-Overijs. ;
rouwe, 12, 126; we
III, 37, 114

sere II, 7, 37, 114;
40; serede II, 12;
wee, 114; rouwe,
126

dolose, 5

droegentliken

1)
3)
2)

2)

bedriechlike III

3)

rauwe, 7; droufheit,
7, 12, 40: Vla.-Hol.;
sericheit, 114, 126:
Z. en Wmnl.

valscelike

Zie Gallée.
Niet in Mnl. Wb. of Hndwb.
Het Mnl. Wb. geeft wel het woord, doch geen vb.
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dolosum, 5, 42, 119 droghenachtighen, droegenachtich, 5; bosen, 5; valscen,
5; N.N.;
droegenachtigen, 42; valscher, 119
bedrieghende III,
42; valscher, 119
42; ualscher, 119
dolus, 14, 23, 31,
37

droghene, 14;
loesheit, 23;
bedrieghen, 31;
ualscheit III, 37

druegene, 14;
valscheit
droeghene, 31, 37;
te bedrieghen, 23
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dominare, 109

H
herende: N.N.

UBL
herende

L
herscene

fuerint dominati, 18 verheren III

ouerherich: Mnl.
Wb.: ‘in Fri. str.’

herscepiende

donec, 109, 122,
131

al went I

tote

hent: Oostmnl.

dormitationem, 131 vakinghe: N.N., vgl. vakinge
Geld.-Overijs. ‘vaak’
(slaap)

slapinge: Z.N.

dormitet, 120

vaken

vaken

slaept

dum, 31, 41

als

doen, 31; wanneer, doe, 31; als, 41
IV 41

ecclesia, 149

uergaderinghe

vergaderinge

kerke

educes, 30

wtleiden

wtvoeren IV

vut voeren

effodit, 7

wtgroef

groef II

dalf:
Vla-Zeeuws-Hol.

egenum, 40

noetdorftighen

noetdorftigen

benodichden

egenus, 69

noetdroftich

noetdorftich

ellendich: Z. en
Wmnl.

elati, 130

uerhouerdicht

verhouerdiget

verheven: Vla.

elationes, 92

verheffinghe: N.N.

uerheffinge

opgange

elegit, 24, 131

h. wtuercoren

h. wtuercoren

vercoos, 24, coos

elevamini, 23

werdt uerheuen

werdet uerheuen

upgeheven

elevata, 8, 23

verheuen

uerheuen

verhoget

elisos, 145

neder gheslaghene die neder
geslaegen sijn

gequetste

enarrant, 18

wtspreken

vertrekken

uoertkundigen
wt: N.N.

epulantis, 41

die werscapt

weerscapt

etender

erigens, 112

oprichtet

richt hij op

rechtende

eripe, 6, 63, 114,
142

trecke wt, 6, 114; uerloese II, 6;
wtnym, 63; wtnem, verluese, 63, 142;
142
h. afgenoemen II,
114

errant, 94

dwelen: Overijs.

dwaelen

doolden: Z.N.

eructat, 18

wtkundighet

werpet wt II

edect: Vla-Bra.

eruas, 30

verlose

verlueses

verlosses

2)
1)

1)

verlosse, 6, 63;
behilt, 114;
behoude, 142
2)

Zie De Vooys, Ts. 54, 22.
Zie H.L. Bezoen, Klank- en Vormleer van het dialect van Enschede, § 10.
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erue, 24, 31, 42

wtnym, 24, 31;
wttrecke, 42

verluese II, 24, 31, verlosse, 24, 42;
42
behout, 24, 31

etenim, 18, 24

18: onvertaald;
want, 24

want

bedi: Vla.

exaltabitur, 63

werden uerhoecht
III

sal verhoghet
werden

wert verhoget

exaltare, 7

uerhoghe di

werde ghehoeghet verhoge mi
IV
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exaltatum, 130

H
uerheuen

UBL
verheuen

L
verhoget

exarserit, 2

sal bernen III

ontbernet

ontsteict

exaudi, 26, 64, 101, verhore
119, 129, 137

verhoere

gehore

exaudies, 5

s. twiden: O. mnl.

horen

exaudiet, 114, 142 verhoren

verhoeren

horen

excelsa, 41, 101

hoghen

hogen

hogeden, hocheit

excussorum, 126

die wtgheslaghen
sijn

wtgeslaegen

verslegenre

expandi, 142

wtgherect

wtgerect

strecte: Vla.

expecta, 26

verwacht

verwachte

ombeit

exprobabant, 101

hebben lasterlike
ghestraffet

hebben lasterlike
gesproeken II

lachterden

exprobaverunt, 41

spreken scandelike spreken lasterlike II versmaedden

extendisti, 137

wt reckedestu

wt reckedestu

strecketstu: Vla.

extollite, 133

boert op: N.N.

boert op

heft up

exultare, 12, 50, 62, hoechlike
69, 94, 149
verurouwen, 12, 62,
149; seer
verurouwen, 50, 94;
uerhoghen III, 50;
verbliden, 69

vreuwen, 12;
verbliden, blidelike
verhoegen, 50;
vreuden, seer
vervreuwen, 94;
hoege uervreuwen,
149

verbliden, 12;
vreuden, 50, 62;
vreugden; 149;
verblijt werden, 149;
vervreuden, 69, 94

exultate, 2, 31

vervreuwet uch, 2; verblijt, 2;
verblidet IV, 31
vervreugt, 31

s. uerhoren III

uerblijt iv III, 2;
verurouwet, 31

exultatio, 31, 41,
hoghe vroude III,
62, 64, 99, 125, 131 31, 41, 64; hoghe
vrolicheit, 62, 99,
125, 131

vroelicheit, 31;
geysteliker
vroelicheit, 41;
hoeger vrolicheit,
62, 99, 125, 131

bliscap, 31, 41, 99,
125, 131; vreugde,
62; vreuden, 64

exultavit, 18

verurouwede

vervreude

vervreude

exurgens, 101

opuerstaende

opuerstaende

upstaende

fabricaverunt, 128

tymmerden

tymmerden

smeedden

facie, 50

aensichte,
aenschijn

aengesichte

ansichte

faciem, 12, 23, 26, anghesichte, 23,
41, 50, 101
26, 41; aensicht,
12, 50, 101;
aenschijn III, 41

aengesichte, 26,
41, 50, 101;
aensichte, 12, 23,
26

ansichte

favum, 18

zeym

honechrade

seem
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festina, 69

snelle di III

haeste

haeste

fiat, 40

gheweerde

gheschie II

geschie

fines orbis, 18

eynden van
eertriken III

enden des omrings ommeringes

firmabo, 31

vesten

vestigen

vesten

firmamentum, 24

firmament III

uestenisse

vestinge
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flebant, 125

H
screyden

UBL
screyden

L
weenden

fletus, 6, 101

screyens

scrijens

wenens

fluctuum, 64

gheluen: N.N.

vloede II

vloeden

fontes aquarum, 41 borne

fonteinen II

fonteine: Z.N.

formaverunt, 94

heeft gheuest III

h. gemaect

h. gesticht: Vla.

forte, forsitan, 123

bi auenturen

bij auentueren

lichte

fortitudinem, 92

macht

starcheit IV

starcheit

foveam, 7

kule: N.N.

cule

pit: kustwoord

fremuerunt, 2

grymmeden

grimmeden

gremmeden

freno, 31

breydel: Vla.? III

toeme

breidel

fructifera, 148

vruchtbaer

vruchtbaer

vruchtbarige

frumento, 64, 147

weyte: O. en N.O.N. coerne II, 64;
weiten 147

tarwen

frustrabitur, 131

achterlaten

achterlaeten

verydelen

fundasti, 8, 101

ghemaket heues,
III, 8; h.
ghestadighet, 101

geuestet h., 8; h.
gestediget, 101

fonderets

fundavit, 23

h. ghestedighet

h. geuestiget

stichtetse

furor, 37, 123

uerbolghenheit, 37: verbolgentheit, 37; grammen moede,
N.N.; douinghe,
douinge, 123
37; gramscap, 123
3)
123

in furore, 2, 6

uerbolghenheit:
N.N.

doeuende I, 2;
verbolgentheit, 6;
onmoede I, 6

verwoetheit, 2;
gramscap, 6;
vergoedden moede:
Vla.

gaudere, 37, 40

vrouwen III

vervreuwen

verblijt werden, 37;
vreuden, 40

gaudium, 50, 125

bliscap, 50, 125;
vroude, 50

blijtscap, 50, 125;
vroude, 50

vreugde, 50, 125;
vreude, 50

gemitus, 6, 37, 101 suchten(s)

suchten(s)

verzuchtinge, 6;
zuchtingen, 37, 101

generatio, 23, 99,
101, 145

baren III, 23;
ghebuerte

gheslechte, 23;
geslachte
gebuerte (145: oe)

genimina, 64

ghebuerten

gebuerte

gentes, 2, 64, 66,
112, 125

heydene, 2, 125;
heydene uolc, 64;
volke, 66, 122

luide IV, 2; heidene, lieden, 2, 64; folc,
125; heydene uolc, 66, 112, 125

1)
2)
3)

1)

2)

bloeinge

Zie De Bruin, a.w., blz. 387.
Mnl. Wb. i.v. ‘stichten’ 6).
Niet in het Mnl. Wb.
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64; lude IV, 66;
volcke, 112
genui, 2

h. ghewonnen

gebaerde

h. gewonnen

gigas, 18

ruese

reese

gygant
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glorificat, 14

H
uerhoeghet
claerlike, 14

UBL
eert II

L
glorificeert

gloriosa, 86

hoghe verclaerde
dinghe

hoge uerclaerde
dingen

glorieuse

gravata, 31, 37

beswaert III

gheswaert

verzwaert, gezwaert

hereditatem, 2

erfnisse

erue: overwegend
Z.N. I

erve

heu, 119

och

och

we

hodie, 2, 94

huden

huiden, huden

heden

hostia, 115

hostie III

offer

gelof

humilia, 112

neder

neder

omoedige

humiliata, 37, 50,
114, 115

ghenedert III, 37,
114, 115;
veroetmodighede,
50; vernedert, 50;
gheoetmodigheden,
50

veroetmoediget, 37; geomoedichde, 50;
gheoetmoedichden, omoedige;
-get, 50; uernedert, genedert, 115
114, 115

humiliavit, 142

h. ghenedert

h. genedert

h. genedert

humilitatem, 24

nederheit

oetmoedicheit

omoedicheit

hymnus, 64, 99,
148

louesanc

loue sanck (g)

lovinge; lof, 148

ignorantias, 24

onwetenheiden:
N.N.

onwetentheiden

onwijsheit: Vla.

illumina(t), 12, 18,
66, 145

verlichtet, 12, 18;
inlichte, 66;
inluchtet, 145

verluchte, 12, 18;
inliechte, 66;
inluchtet, 145

verlicht(e)

illuminatio, 26

inluchtinghe

verluchtinge II

verlichtinge

illusionibus, 37

bespottene

bespottinge IV

spotte

impietatem, 5, 31

afkierens, 5; dattu
ongheoefent ende
ongheeert bist in
minen sunden, 31

boesheit II, 5;
buesheit II, 31

ongenadicheit, 5;
quaetheit, 31

impietatibus, 64

afkeringhe

onwildicheide II:
N.N.

ongenadicheden

impii, 1

die van gode
ghekiert

boesen II

ongenadige, quade

impiorum, 1

der ghener die van boesen II
gode gekiert sijn

ongenadiger

imputavit, 31

to gheuet

achtede I

achte

inania, 2

onnutte dinghe III

ydelheijt

ydelheit
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incerta, 50

onkundighe

onsekere IV

onsekere

induti, 64, 92, 131

ghecleet, 64;
aenghetoghen, 92;
aenghedaen, 131;
cleden, 131

gecleit, 64;
angedaen; cleden,
aengetogen, 92;
131
aengedaen, 131;
aentrecken IV, 131
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Vulgaat
infirmati sunt, 26,
63

H
UBL
L
sin ghecrencket, 26; sijn
sijn ziec worden,
cranc III, 63
cranckgewoerden 26; sijn verziect, 63
II, 26; sijn
vercrancket, 63

infirmitate, 40

crancheit

siecheit I

sericheit

infirmus, 6

cranc

sicke I

ziec

iniqua agentes, 24 bose dinghe doen

buese dingen
wercken IV

fellike werken

iniquitas e.a.
boesheit
vormen, 5, 6, 7, 26,
31, 37, 40, 50, 63,
124, 128, 129

boesheit, 5, 6, 7;
quaetheit;
buesheit, 26, 37;
mesdaden, 31
quaetheit, 63, 124,
128, 129; sunden
IV, 31; mesdaet IV,
50

iniquus, 24, 26, 37, bosen; boeslike, 37; buesen, 24, 42;
40, 42, 50, 64, 119 quaden, 119
bueslike, 37;
quaeden, 40, 50,
64, 119

fellen; fellike, 37;
ongerechten, 119

injusti, 5

ongherechten

ongerechtige I: Z.N. ongerechte

injustitiam, 7, 31

ongherechticheit III onrechticheit

ongerechticheit

innocens, 23

onnosel

onnosel

onsculdich I

innocentem, 14, 24 onschuldighen, 14; onsculdigen I
onnoselen, 24

onnoselen

innocentia, 7, 40

onnoselheit

onnoeselheit

onnozelheit

inopem, 112

broet bidder III

behouigen

dorftigen

intellectum, 31

verstandenisse

verstanttenisse

verstannesse

intende, 5, 37, 69,
129

denke in; moten to dencke toe II; toe
horen, 129
hoeren, 129

verstant; werden
verstaende, 129

intenderunt, 63

spanden

spienen

spanden

interemptorum, 101 die ghedoet sijn

ghedoden IV

verslegender

inveteravi, 6

bin ueroldet

waert out IV

hebbe geoudet

invia, 62

onweghe

omweghe

wech

invocabo, 114, 115, inroepen
137

aenroepen II

aneropen

ira, 2

toern

doeuende I

verwoetheit

irridebat, 2, 24

s. bespotten III

belachen, 2;
bespotten, 24

bescernen:
Vla.-Bra.

in irritationem, 94

dat iv vadere mi
vertoernden

terghinge II

1)

1)

besceldingen

Slechts opgetekend uit de Teuth. en Plant.
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jubilationis, 150

der uolherteliker
blijscap

der volhertteliker
blijtscap

iubilacien

jubilemus, 94

iubilieren III

uolherttelike
blijtscap hebben

iubilieren

jucundum, 132

vrolick

vroelick

lustelijc

iudex, 7

richter

richter

rechtre
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Vulgaat
judica, 5, 7, 66

H
oerdele, 5; richte

UBL
richte IV, 5, 66;
ordele, 7

L
ordele

judicare, 109

richten

richten

ordelen

in judicio, 1, 121,
142

int gherichte

in den gherichte

in den vonnesse, 1;
ordele, 121, 142

judicaris, 50

werdes gherichtet

verordelt woerdest vonnesses
IV.

judicat, 2, 7, 42

oerdelt, 2, 42;
rechtet, 7

oerdelt IV

judicium, 18, 145,
147, 149

gherichte

gericht; ordel IV, 18 vonnes, 18; ordeel

justi, 5, 31, 124,
145

gherechten, 5;
gherechten, 5;
gerechte, 5, 124,
rechtuerdighen, 31, rechten IV, 31;
145; gerechtige, 31
124, 125
rechtverdigen, 124,
145

justificabitur, 142

1)
gherechtuerdicheit gerechtuerdiget
III

justificata, 18

gherechtich

ordeelt

wert gerecht

recht ghemaeket IV gherechtich

justitia, 5, 7, 14, 18, rechtuerdicheit;
22
gherechticheiden,
18

gerechticheit;
rechticheit, 5 III

gerechticheit

justorum, 1, 7, 128 rechtuerdighen;
recht, 7, 128

gerechter, 1;
gerechte, 7, 128;
rechte, 7 (2 ×), III

gerechte(r)

juvenes, 148

jonghen

jongen

jongelinge

lactentium, 8

zukender

die soegen IV

zugender

lacum, 7, 142

diepheit, 7; neder
water, 142

diepheit, 7; neder
water, 142

hol, 7; grouve, 142

laetans, 125

blide

blide

vroilijc

laetari, 5, 31, 62,
69, 86, 120, 149

uervrouwen, 5, 31, vervreuwen, 31;
69; uerbliden, 62, verbliden
86, 120, 149

vreugden, 5;
vreuden, 120;
vervreuden, 62;
vrouden, 86;
verbliden, 31, 69,
149

laetificantes, 18, 42 uerbliden III

vervreuwen, 18;
vroelich maeket

verblidende

laetitia, 50, 99

vroelicheit IV, 50;
vreude, 99

vreude, 50;
vreugde, 99

1)

vroude

Schrijffout van den copiist.
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laudabuntur, 63

sullen ghelouet
werden

s. gelouet werden

werden geloeft

levabo, 62

verheffen III

opboren: N.N.

upheffen

levavi, 24, 142

h. ghehaven, 142 h. h. ghehauen, 142;
opghehauen III, 24 richtede op, 24

h. vp geheuen
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Vulgaat
H
lex, lege, 1, 18, 24, ewe: N.N.2)
26, 129

UBL
euwe

libera, 7, 24, 40,
114, 123

uerlose; uerloest,
123

verloese; verluesen, verlosse, 7, 24;
40; uerloest, 123
114; verledigen, 40;
gevriet, 123

a longe, 137

van veers

van verrens

van verren

lucidum, 18

lichtich

claer II

claer

magnificentia, 8

groetdadicheit: N.N. groetdaedicheit

malignus, 5, 14

bose

boese, 5; arghe IV, quade
14

malorum, 26

der boser

der bueser

1)

L
wet

grootheit

der quader

malum e.a. vormen, quaet; quaede
14, 37, 40, 50, 69, dinghe, 37
120

quaet; buesheit, 37 ovel, 14; evel, 69;
arch, 37, 40; quaet

manda, 50

reynighe

reynige

zuvere

mandavit, 132

sant III

h. ontboeden

geboot

mane, 5, 142

vro

vroege

vrouch

manicis ferreis, 149 hantbanden

hantbanden

yseren ketenen

manipulos, 125,
128

hantuol

hantuol

zancten, 125;
zancken, 128: Vla.

mansuetos, 24

sachtmodighen

sachtmoedigen

verduldige:
overwegend Z.N.

mare, maris, 8, 23, mere, meers; see
64, 92, 94, 145
III, 64

mere, meers

zee

maxillas, 31

wanghen

wangen

kinbacke

in medio, 22, 109,
115, 137

in mids, 22, 109; in in den middel, 22;
midden III, 137;
in mids, 109, 115,
midden in III, 115 137

in midden, 22, 137;
in den middel, 109;
in dinen middele,
115

merito, 7

to rechte

toe rechte

bi verdienten

metent, 125

meyen

meyen

oesten

miser, 37

onsalich

onsaelich

keytyf: Z.N.

miserationem, 24,
50

ontfarmenisse

ontfarmenisse

ontfermden 24;
ontfermicheit

misereberis, 101

ontbermen, 101:
N.N.

sulstu di ontfarmen ontfermen, 101
I, 101

2)
1)
2)

2)

Zie De Vooys, Ts. 58, 49.
Het Mnl. Wb. geeft slechts één plaats, nl. een andere copie der getijden (zie Bouwstoffen,
art 510; het hs. is nog niet teruggevonden. Red.).
Niet in het Mnl. Wb.
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miserendi, 101

ontbermende

tontfarmen

ontferme, 6

miserere, 6

ontfarme di, 6

ontfarme 6

ontfarmden
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Vulgaat
H
UBL
L
misericordiam, 5, 6, barmherticheit, 6, barmhertticheit, 5, ontfermicheit
12, 22, 23, 24, 31, 22, 23, 24, 31, 50, 23, 24, 31, 62, 99,
41, 50, 62, 99, 116, 62, 99, 116, 129,
116, 129, 142;
129, 137, 142
142;
ontfarmhertticheit,
ontfarmherticheit
6, 12, 22, 50;
12; ontfarmicheit III, ontfarmicheiden, 24
5, 22, 24, 41, 137
mites, 24

suethertigen: N.N.

minsamen I

zochtmoedigen

moreris, 69

traghe (2 s. imp.)

traege (2 s. imp.)

beide: Vla.

motus, 12

beruert

beweghet IV

beroert

movebitur, 12, 14

w. beweghet

w. beweghet

w. beroert

moventur, 37

beweghen werden beweghen werden beroert werden

1)

multitudinem, 5, 50, menichuoldicheit
63, 150

mennichfuldicheit

veelheit; menichte,
63

munda, 18, 50

reynighe

reynige

zuver

mundo, mundum,
23, 50

reynen, reyn: nog
2)
Overijs.

reyne

zuver, reine

nam, 22

want

want

bedi: Vla.

narrabit, 86

vertellen

uertellen

vertrekken

nebulam, 147

neuel

neuele

neven

nequando, 7, 12, 37 dat sulc stont niet, dat ichtes wanneer dat niet sulc stont
7; dat op ghene tijt, I
37
neque, 26, 37

noch en

noch en

no ne

nequitia, 7

boesheit

buesheit

scalcheit

ad nihilum, 14

toe niete

to niet

te nienten

nocentes, 26

hinderen III

scadigen: N.N.

nosende

non, 1, 5

ne

nye I

en... niet

notam, 142

bekant, kenlic III

becant

cont

novellae, 127

jonglie spruten

jonge spruten

niewe

obligationes, 124

int uerbont

int uerbont

vergetenheit

in obscuris, 142

duysternisse

duysternissen

donkerheit

obsecrationem, 142 bede

bede

bedinge: WMnl.

observaveris, 129

uerhaldes

iegen houdes

1)
2)
4)
3)
5)

4)

3)

uerholdes

5)

Nog Gelders-Overijsels; zie Gallée i.v. ‘traog’.
Nog Gelders-Overijsels; zie Gallée i.v. ‘rein’.
Brab. Y. VI en vlg. hebben geen waarde voor de localisatie.
Resp. blz. 145 en 101 der uitgave.
Onjuiste interpretatie: de vertaler las ‘oblivationis’.
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obstructum, 62

bestopt

bestopt

besloten

occultus, 18, 50

heymelik III, 18;
verholen, 50

verholen, 18;
heimelik, 50

hemelik
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Vulgaat
occursus, 18

H
weder loep

UBL
weder loup

L
iegenloop

olivarum, 127

oly bome

olibome

olive bome

omnis, 31

yeghelic

alle

elc

operantium, 63

werken

wercken

werken

opertorium, 101

ommecleet: N.N.

decsel I

covertuer

opportuno, 31

in der tijt dat men
bidden sal

bequaemeliker II

betameliker

laster

lachter

opprobrium. 14, 122 laster
orabo, 5, 31

s. beden, 5; bidden, s. bidden, 5; 31
31

s. bidden, 5; beden,
31

oratio, 6, 41, 64,
142

bede, 6, 64; ghebet, gebet
41, 142

orisoen, 6, 142;
beidinge, 41;
gebede, 64

orbis terrarum, 23, die werelt al
omrings II, 23;
92
ommetrent, 23;
ombegrijp, 92
ombegrijp, 92: N.N.

ommerinc

ossa, 6, 31, 37, 41, ghebeente; beente, beynre, 6; 50;
50, 101
41
gebeinte, 37, 101;

been

beinte, 31, 41
pacificus, 119

vredesom

vreedsom

vredelijc

parasti, 22

h. bereit

h. gemaect

h. bedect

paravit, 7

h. ghemaect, bereit h. bereyt, gemaeket beredene,
bereedde

participatio, 121

ghemeenscap

gemeynscap

parturiit, 7

h. ghebaert

wynnet

patiens, 7, 145

lidende, 7; die liden, verduldich I, 7; die geduldich, 7; die
145
liden, 145
liden, 145

pecora, 148

vee

vee

peperit, 7

h. ghewonnen

gebaerde

gebarde

perambulant, 8

wanderen III

ouerwandelen

dorwandelen

perdes, 5, 142

s. verliesen

s. uerliesen

s. verderven

pereatis, 2

verderft III

vergaet

verderft

perfecisti, 8

h. volmaect

uolbrochtestu IV

h. vervult

peribit, 1, 40, 145

s. vergaen

s. vergaen

s. verderven

pericula, 114

anxte

anxte

droefheden

1)
2)
3)

1)

deelachticheit
gewan

2)

quic
3)

Niet in Mnl. Wb., wel in Hndwb.
Waarschijnlijk verwisseld met de vlak erbij staande vertaling van ‘peperit’.
Zie noot 2 van deze blz.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

persequentibus, 7

die mi ueruolghen

uervolgeren IV

die mi persecutie
doen

pestilentiae, 1

der steruinghe

steruens IV

der plagen

pinguedine, 62

vetticheit: N.N.

vetticheit

smoute

ploremus, 94

screyen

scrijen

wenen

populi, 2, 64, 112

die lude, 2, 112; dat die volcke IV
heidene uolc, 64

dat volc
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Vulgaat
potens, 23

H
gheweldich

UBL
L
mechtich, crachtich mogende

potentia, 64

machte

macht

mogentheit

potentis, 119, 126

mechtighen

mechtigen

mogenden

praecinxit, 92

h. omghegort

h. sich omgegort

gorde

praedicans, 2

to prediken III

te verkundighen

predekende

praeoccupemus, 94 te voren begripen

te voeren begripen verledigen

praeparavit, 23

h. uoerbereit

h. bereit II

bereedde

praeteribit, 148

achter bliuen

achter bliuen

overgaen

pretiosum, 18

duerbaer

duerbaer

edel

pro(-be), 37, 137

voer

voer

over

procellarum, 148

waghen

wagen

tempeeste

producam, 131

voertbrenghen

voertbrengen

voeren

profundis, 129

diepen

diepen

diepheit

profundum, 64

gront

gront

diepheit

propitiaberis, 24

s. ghenadich wesen s. genedich sijn

1)

s. ontfermen

propter, 6, 7, 8, 22, om
24, 26, 40, 129,
131, 142

om

dor, 6, 7, 22, 24, 26,
129; omme, 8, 24;
over, 40, 131, 142

propter hoc, 24

daer om

daer om

dordat

prosperabuntur, 1

wel ghelucken

gelucken

vruchtbar werden

proximo, 23, 37,
121

euen menschen,
23; naesten, 37,
121

naesten II

naesten

psalterio, 149, 150 santoer

santoer

psalterie

pulvis, 1, 7

ghestubbe

stoff IV, 1;
ghestubbe, 7

moude, 1;
gestubbe, 7

putruerunt, 37

sijn vervulet

veruulden IV

stonken

quam, 7, 8, 22, 62, hoe, 8, 132; woe,
132
62: Omnl.; 7, 22
ontbreken

wie I

hoe, hu

quamdiu, 145

also langhe

alsoe lange

alde wile

quia, 23, 24

want

want

bedi: Vla.

quoniam, 1, 5, 6, 8, want
18, 22, 23, 24, 26,
31, 37, 131, 132
137

want

bedi; want, 131,
132

rapiat, 7

grijpe

rove: Vla.

1)

gripe

Alleen bij Grote.
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recordatus sum, 41 h. ouerghedacht

h. ouer gedacht

rectos, 7, 18, 24,
26, 31, 124

gherechten;
rechten, 124

rechten, 7, 26, 124; gerechten; recht, 18
gherechtigen III

rectum, 50

rechten,
2)
gherechten

rechten

2)

gedochtic

rechten

Resp. op blz. 187 en 107 der uitgave.
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Vulgaat
redargutiones, 37

H
weder spreken,
wedersprake III

UBL
wederscheldinge

L
onsculdinge

redemisti, 30

h. verloest

verluesdes IV

verlossets

redemptio, 129

uerlosinghe

uerluesinge

verlossinge

redemptor, 18

uerloser

uerlueser

verlossere

redidi, 7

weder ghegolden

weder gegolden

weder gegeven

refectionis, 22

wedermakinghe III wederlauinge1)

vermakinge

refugium, 30, 31

toulucht, 30;
touerlaet, III, 31

toulucht

toevlucht

reges, 2

s. regieren

s. regieren

s. bestieren

regione, 114

lande

lande

rike

regit, 22

regiert

regiert

berect: Vla.

regredere, 7

gae weder

gaet weder

kere weder

relinquet, 124

laten achter

achterlaeten

laet

renes, 7

nieren

nieren

lendinen

repulsisti, 42

h. verdreuen

h. verdreuen

slaetstu wech

requiescet, 14

s. rusten

s. rusten

s. wonen

requiram, 26

s. eysschende
soeken

heysschen II

s. zouken

resurgat, 40

verrise III

weder opstaen

upsta

retribuam e.a.
s. uerghelden III,
vormen, 7, 40, 115, 40; weder doen, 7;
137
verghelden voer mi,
137

weder geuen, 40; weder gelde, 40;
weder doen, 7;
wederloonden, 7;
uergelden voer mi, gheldet over, 137
137
weder geuen, 115

wedergheuen, 115 wieder gheuen, 115
retrorsum, 69, 128 van ghekeert, 69

achter rugge II, 69 te rigge

achterwaert, 128

achterwert, 128

rigabo, 6

s. ghieten

s. netten I

s. netten

rugiebam, 37

bremmede

brimmede

gremmede

ruinas, 109

nederualle

nederualle

valle

sacrificium, 50

offerhande

offerande

sacrificie

saepe, 128

dicwile

deckwile

dicken

sagittae, 7, 37, 63, gheschutte, 7, 37; scutte, 7;
scichten, 37: Vla.
126
schote, 63; pile, 126 gheschutte, 37, 63;
pile IV, 126
1)

Niet in het Mnl. Wb.
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gescutte, 7, 63, 126
sagittent, 63

schieten

schieten

scieten

salus, 26, 37, 50,
145, 149

heil; salicheit, 149

heil; salicheit, 149

behout, 26: Vla.;
behoudens, 50,
145; behoutnessen,
149; salicheit, 37
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Vulgaat
H
salutaris, 12, 23,
heilgheuer: N.N.;
26, 41, 42, 50, 64, heil, 66, 131;
66, 69, 94, 131
salichgheuer, 42,
1)
64 ; salicheit, 12

UBL
L
heylgeuer, 23, 64, behoudre, 23, 26,
69, 94; heil II, 12, 50, 64, 94: behout,
26, 41, 42, 50, 66, 12, 41, 42, 66, 69,
131
131

salvator, 24

heilgheuer: N.N.

gesont maeker II

behoudre

salvum, 6, 7, 30,
137

ghesont, 6;
behold(et), 7;
beholden, 137;
salich, 30

gesont I, 6, 7, 30;
beholden, 7;
behalden, 137

behouden, 6, 7, 30;
salich, 7, 137

sana, 6, 40

make ghesont

m. gesont

ganse, 6: Z.N.

2)

mac behouden, 40
scientiam, 18

wetentheit

wijsheit II

const

scientium, 86

die kennen III

die weten

der wetender

scrutans, 7

die onderuindest

die ondervindest

ondervindende

scrutati, 63

ondersochten

ondersoechten

besloten

scuto, 5

schilde

bokeler I

scilt

semitas, 22, 24

pade

wege, 22; pade, 24 pade

semper, 18, 24, 37, altoes; al weghe III, altoes
50, 69, 94
37

alle wege;
altoes, 37, 50

serpentes, 148

serpenten

serpenten

slangen

servo, 142

dienren, knecht III

dienre

knecht

siccam, 94

dat droghe lant

dat droege lant

droecheit

sonus, 18, 64, 150 gheluyt

geluut

luut

sonus, 41

gheluyt

geluut

ludinge

sortem, 124

toe gheuallene deel toe geuallene

lot

deyl
speciosa, 64

schonen

scoenheden

in splendoribus, 109 blenkinghe: N.N.

blinckinghe

scine

stercore, 112

slike: N.N.

slike

messe

sterilem, 112

ontvruchtbaer

onvruchtbaer

ondrachtige

stillicidiis, 64

druppen

dropene

gotieren

stratum, 6, 40, 62

ghespreyde bedde, bedde II, 6, 62;
6, 40; bedde, 40, 62 leger, 40

ligginge, 6, 62;
bedde, 40

subsannabit, 2

veronweerden

bespotten

1)
2)

schonen

bespotten I

Alleen opgetekend uit Getijdenboeken.
Zie De Bruin, a.w., blz. 389.
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subsequitur, 22

volghen III

onderuolgen

summus, 18

ouersten hoechsten ouersten

super, 7, 8, 12, 18, bouen; op, 22, 31, bouen; op 31, 37,
22, 23, 26, 31, 37, 37, 40, 66, 94, 116, 40, 66, 116, 120;
40, 50, 62, 66, 86, 120
ouer IV, 94
94, 112, 116, 120,
130, 148

vervolgen
oversten
over, 7, 8, 12, 26,
37, 40, 116; up, 22,
31, 37, 40, 66, 148;
beter dan, 62;
boven, 18, 50, 86,
94, 112, 130
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Vulgaat
supplantationem,
40

H
overtredinghe III

UBL
ondertredinge

L

suscitans, 112

opwect

opwect

verheft

sustine, 26

verbeydende lijt

liden II

gedoghe

sustinebit, 129, 147 liden, 129;
ontholden, 147

liden, 129;
ontholden, 147

liden

sustinent, 24

liden

liden

onthouden

sustinui, 24, 129

verbeydende
verwacht,
wachtende
doghede, 24;
verbeyde, 129, h.
uerdraghen, 129

h. geleden II, 24; h. h. gedocht, 24;
verbeit, 129; h.
gedogede, 24, 129;
uerdraegen, 129
onthilt, 129

synagoge, 7

vergaderinghe

versameninge I

synagoge

temporibus, 131

dunnegghen

dunneggen

tiden

tentationis, 94

becoringhen

becoringe

besoekingen

terminos, 2

eynden

enden

termine

testamentum, 24,
131

testament, 24;
verbond, 131

testament, 24;
uerbont, 131

orconde, 24;
testament, 24, 131

testes, 26

ghetughe

getughe

orconden

testimonium, 18,
24, 92, 121, 131

ghetuych, 18, 24, getuychgenisse I, orconde, 18, 92,
92, 131; tughe, 121: 18; ghetuge, 24, 92, 121; getugenisse,
N.N.
121, 131
24; gedinkenisse,
131

thalamo, 18

slaepcamere

3)

timebo, 22, 24, 26, s. ontfruchten;
63, 64, 101
vruchten, 26

1)

onderbringinge

2)

bedecameren

camere

s. ontsien I

s. vresen; vruchten,
26

4)

timentes, 14, 24,
127

die ontsiet III, 14; vruchten, 14;
ontfruchtet, 24, 127 ontsien, 24, 127

die vresen

timor, 2, 5, 18

vrese III, 2, 5; anxt, in ontvruchten, 2; vrese
18
anxte, 5; vrese, 18

timuit, 63

ontfruchte

vreseden IV

vresen hem

torrente, 109, 123, beke, 109, 123;
125
riuieren, 125

beke, 109, 123;
rieuieren, 125

stormder vloet, 109;
storm water, 123;
stormvloet, 125

transire, 41

ouergaen

overliden

1)
3)
2)
4)

ouergaen

Niet in Mnl. Wb.
Nog o.a. in Twente; zie Onze Taaltuin VII, blz. 281.
Niet in Mnl. Wb., maar wel in andere betekenis in het Hndwb.
De glosse heeft ‘slaepcameren’.
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tribulant, 12, 22, 26, bedrucken, 12, 22, moyen, moeyen I, pijnden
142
142: N.N.; drucken, 12, 26; bedroeuen,
26: N.N.
22, 26; bedrucken,
142
tribulatione, 142

5)

bedruckenisse,
5)
droefheit III

bedruckenisse

tribulacien

Resp. op blz. 145 en 103 der uitgave.
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Vulgaat
tribulationes, 24,
31, 114, 137

H
bedruckenisse;
bedroefnisse, 31

UBL
L
bedroefnisse I, 24, bedroufnessen
31: Z.N.;
bedruckenisse, 114,
137;

tribulor, 101, 119

bedruckt ben, 101; bedruct ben, 101;
bedroeft, 119

bedrouft

bedroeuet, 119
turbata, 6, 64, 142 ghestuert, 6, 142; bedroeuet I, 6, 64; bedroeft (ou)
beweghen, 64: N.N. gestoert, 142
tympano, 149, 150 bonghen

bongen

tambuse: Vla.

umbrae, 22, 101

schemen

scaduwen, 22 ;

1)

scheme

1)

1)

scade, 101
usque ad, 18, 41,
129

totten, 18; hent, 41, al went tot I
129

tote (-r; -n)

usque in, 37, 41,
hent ten; totten, 112 al went totten, 37, tote in
112, 120, 130, 132
41, 112; al want,
120, 131; al went I,
130, 132
usquequo, 6, 12

wo: Omnl., 6; h...., wye I
12

hu

utique, 50

ommer

ommer

zekerlike

valde, 6

alte sere

vele IV

sere

in vanum, 62, 126

to uergheues, 62,
126; onnutte, 126

te vergheves, 62,
126; onnutte, 126

ydelike, 62; te
vergeifs, 126; ydel,
126

velamento, 62

deckenisse: N.N.

bedeckenisse I

decsele

vertex, 7

hogheste van sinen ouerste sijns
houede

1)

2)

vorhoeft

hoefdes II
vestras, 23

w

vre

uwe

vim, 37

macht

macht

cracht

virtutem e.a.
vormen, 23, 62, 64,
101, 109, 148, 150,
121

machten III, 23,
109; crachte, 62,
64, 101, 121, 148,
150

duechde, 23;
cracht, 62, 64, 101,
121, 148, 150;
macht, 109

doget, 23, 62, 101,
109, 121, 148, 150;
kracht, 109; macht,
64

visceribus, 50

binnenste

darmen II

inadren

1)
1)
1)
1)
2)

Zie De Bruin, a.w., blz. 390.
Zie De Bruin, a.w., blz. 390.
Zie De Bruin, a.w., blz. 390.
Zie De Bruin, a.w., blz. 390.
Onjuist vertaald.
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visitas, 8, 64

vandes, 8: N.N.
visitierdes, 64

ut visitem, 26

opdat ic visentire III opdat ich vande

dat ic visitere

vota, 115

begheerte III

beloften

begherten

votum, 64, 131

lofnisse, 64: N.N.
ghelofte, 131

ynnicheit, 64 ;
geloefte, 131

1)

uandest, 8; heuest visiters, 8;
1)
gevisitiert, 64
visiterdes, 64

3)

tgelof: Z.N.

Rotterdam, October 1941
B. VAN DEN BERG

1)
1)
3)

Zie De Bruin, a.w., blz. 390.
Zie De Bruin, a.w., blz. 390.
Niet in deze betekenis in het Mnl. Wb.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

310

Bijlagen
1 Psalm 1 in de redactie van H, UBL en L. Duidelijk blijkt dat UBL de
redactie van Grote bewaart.
H
UBL
L
Selich is die man die niet Salich es die man die nye Salich es die man die niet
af en ghinc in den raet der ewech en ginck inden raet af ne ghinc inden raet der
1)
2)
ghener die van gode
ongenadiger ende inden
der boesen ende en
ghekiert sijn ende niet en heuet nye gestaen inden wech der zondaren niet ne
stont in den weghe der
weghe der sunderen. noch stont. ende in den stoele
sundere ende niet en sat nye en zat inden stoel des der plagen niet ne zat. Mar
in den stole der steruinghe. steruens Mer inder euwe in de wet des heren es sijn
Mer in die ewe des heren des heren was sijn wille
wille: ende in sine wet sal
is sijn wille ende in sijn
hi dinken dach ende nacht
ende in sijn euwe sal hij
ewe sal hi denken dach
dencken dach ende nacht. Ende hi wert alse dat hout
ende nacht Ende hi sal
dat geplant es biden
Ende hij sal sijn als eyn
wesen als een holt dat
hout dat geplant es by der wechlopenden watre. ende
gheplantet is bi die
dat sine vrucht sal geuen
water neder loupe. Dat
nederlope der watere dat sine vrucht sal gheuen in te tijd. Ende sijn blat ne sal
sine vrucht gheuen sal in sijnre tijt Ende sijn blat en niet te vlieten: ende alle
sijnre tijt Ende sijn blat en sal niet ewech vlieten3)
dinc die hi doet werden
sal niet af uallen ende alle ende alle dinghen die hij vruchtbar Niet also ghi
dinc die hi doet solen wel doen sal suelen hoem
ongenadige niet also: mar
ghelucken Also niet die
also die moude die de wind
1)
gelucken. Die bosen en
van gode ghekiert sijn also
werpt van den ansichte der
sint niet also niet also maer
niet mer als een ghestubbe
erden Daromme ne staen
als eyn stoff dat die wint
dat die wint werpt vanden
niet vp die quade in den
werpet vanden
aenghesichte der eerden.
vonnesse: noch die
aengesichte der erden
Hier omme en solen die
zondaren in de raet der
Ende hier omme en staen
van gode ghekiert sijn niet
gerechter. Bedi die here
1)
die
bosen
niet
op
inde
n
weder opstaen int
heift bekent den wech der
gherichte noch die sunder gerichte noch die sondere
gerechter: ende die wech
4)
inden rade der gerechten . der quader sal verderuen
in den raet der
rechtuerdigher Want die Want die here heuet
becant den wech der
here heuet bekant den
wech der rechtuerdigher gerechter. ende der
1)
bosen wech sal uergaen
ende der afghekeerder
wech sal vergaen

1)
2)
3)
1)
1)
4)
1)

Opzettelijk veranderd; vgl. blz. 266 hiervóór.
De aanvullingen der afkortingen geef ik door cursiefdruk aan.
Vermoedelijk de oorspronkelijke vorm; vgl. blz. 269 hiervóór.
Opzettelijk veranderd; vgl. blz. 266 hiervóór.
Opzettelijk veranderd; vgl. blz. 266 hiervóór.
Zie boven blz. 275.
Opzettelijk veranderd; vgl. blz. 266 hiervóór.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61

311

2 Psalm 18 in de redactie van H, UBL en L. In dit geval bestaan er vrij
grote verschillen tussen H en UBL.
H
UBL
L
Die hemele die wtspreken Die hiemele uoertkundigen Die hemele vertrocken
die glorie godes ende dat wt1) die ere godes ende dat (sic) die glorie gods: ende
firmament apenbaert die firmament boetscapet
dat firmament condicht die
werke sijnre hande Die
sijnre hande wercke Die werke sire hande
3)
dach die wtkundighet den dach werpet wt2) den dage Die dach edect den dage
dat word: ende die nacht
daghe dat woert ende die dat woert die nacht
nacht wiset der nacht die uoertkundiget wijsheit der wijst der nacht const
Het ne sijn spraken no
wetentheit Alse niet sijn die nacht
redenen: wies stemmen
4)
sprake ende die redene. Het en sijn egheine
niet gehort ne werden.
der men hoer stemme niet spraeken noch redenen
Hare luud ghinc vt in al die
en hoert Der hemele
derre hon stemme niet en
erde: ende hare word in de
gheluyt is wtgheganghen
5)
werde ghehoert Hon
enden des ommeringes
in al eertrike ende hoer
geluut ginck wt in alle
der erden
woerde in den eynden van
ertrijck ende in die ende Hi (sic) sette in in (sic) de
eertriken Sijn tabernakel
des omrings der eerden
zonne sijn tabernakel:
sette hi in die sonne. ende
6)
ginge
n
hon
woerde
Die
ende hi als een brudegome
hi is voertghegaen als een
settede sijn tabernakel in vtgaende van sire camere.
brudegom wt sijnre
die sonne ende ginck als
slaepcamere Hi
verurouwede hem seer te eijn brudegom7)van sijnre Hi verureude als een
gygant te lopene sinen
lopene den wech als een bedecameren Hij
vervreude
sich
als
eijn
wech. vanden ouersten
ruese sijn wtganc was van
reese
te
loupe
n
sine
n
hemele es sijn vtganc
den ouersten hemele Ende
8)
Ende sijn iegenloop es tote
wech vanden ouersten
sijn weder loep totten
sinen ouersten: ende
hiemele
is
sijn
wtganc
hoechsten des hemels
ende niemen en is die voer Ende sijn wederloup es al niemen es die hem
verbargh van sire hitten.
went tot sijnen ouersten
sine hette hem verende nieman en is die sich
9)
uerberge

1)

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

Waarschijnlijk heeft in vs 1 en 2 een verwisseling van woorden plaats gehad: uoertkundigen
is Grote's vertaling van ‘annunciat’ (zie boven, blz. 268), terwijl wtspreken (in H) voor ‘enarrant’
strookt met Grote's vertaalprincipe. Bij hem zal de vertaling hebben geluid: ‘Die hemele
wtspreken die ere godes ende dat firmament uoertkundighet die wer(c)ke sijnre hande’.
Zie boven blz. 266.
Als vertaling van ‘non sunt loquelae’ te verkiezen boven die van H.
Beter dan H (eorum).
Ontbreekt in M, 185.
Woordelijker dan H en dus waarschijnlijk oorspronkelijk (et in fines orbis terrae verba eorum).
De glosse heeft ‘slaepcameren’.
Woordelijk: ‘ut gigas ad currendam viam’.
Zie boven blz. 264.
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H
UBL
L
10)
huedet Die ewe des heren van sijnre hitte Die euwe Die wet des heren es
is onbeulect ende bekeert des heren is onbeulect
ombeulect bekerende die
die sielen dat ghetuych des ende bekeert die zielen
zielen die getrouwe
heren is ghetrouwe ende des heren
orconde des heren:
11)
geeft den cleynen
verlenende wijsheit ten
getuijchgenisse is
smakende wijsheit. Die
gelouelick ende verleent clenen
gherechticheiden des
Die gerechticheden des
den cleinen wijsheit Die
heren die sijn gherecht
heren sijn recht
gherechticheiden des
ende uerbliden die herten.
verblidende die herten: dat
12)
heren sijn recht sij
dat ghebod des heren is
gebot des heren es claer
13)
lichtich ende verlichtet die vervreuwen dat hertte dat
verluchtende die oghen.
14)
gebot des heren is claer Die vrese des heren blijft
oghen Die heilighe anxt
des heren bliuet ewelike ende verluchtet die oughen helich van ewen tewen: die
14)
Die heilge vrese des
die gherichte des heren
vonnesse des heren sijn
heren bliuet ewelike des warachtich ende
sijn waer sie sijn
gherechtich in hem seluen heren ordele15) sijn
gerechtich in hemseluen
Sie sijn begheerlike bouen waerachtich ende sijn in Begherlijc bouen goud
golt ende bouen seer
ende edelgesteente ende
hoem seluen recht
duerbaer steen ende sie ghemaeket16)
zoete bouen honech ende
sijn suete bouen honich
Si sijn begheerlick bouen honechrate.
17)
ende seem Dijn knecht
gout-ende vele duerbaer Bedi dijn knecht behoutse:
holdet sie ende in den dat steijne ende sij sijn sueter in haren behoude es vele
men die holt is vele weder dan honich ende
wederghifte
gheuens Wie versteet alle
Wie verstaet die mesdaet
18)
honichzeijm. Want dijn
die versumenisse here
van minen hemeliken
19)
knecht bewaertse in
reynighe mi van minen
zuver mi. ende van
hoere
bewaeringe
n
is
vele
heymeliken quade ende
vremden spare dinen
weder ghifte.
spare dinen knecht van
knecht
20)
Wie verstaet die mesdaet Of si mi niet ne werden
den vremden Ist dat mi
dese niet en verheren soe van minen verholenen21) herscepiende zo werdic
sal ic onbeulect wesen
reynige mi ende vanden dan ombeulect: ende van
ende ic sal weerden
der meester mesdaet
vreemden spaer dijnen
wtghereynighet vander alre knecht. Eist dat sij mijns werdic gesuuert
meester versumenisse soe niet ouerherich en werden
soelen al sullic werden die soe bliue ich onbeulect
wtsprekinghe mijns
ende ick werde
22)
mondes ende dat
ghereijnighet uan mijnen
groetsten broke
10)
11)
12)
13)
14)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Woordelijk: ‘qui se abscondat a calore ejus’.
Zie boven blz. 265.
Zie boven blz. 275.
Zie boven blz. 272.
Zie boven blz. 279.
Zie boven blz. 279.
Zie boven blz. 278.
Zie boven blz. 278.
Vgl. ‘valde’, blz. 279 boven.
‘Etenim’.
Zie boven blz. 264.
Zie boven blz. 264.
Zie boven blz. 275.
Zie boven blz. 266.
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H
UBL
M
ghedenken mijns herten Ende mijns mondes
Ende die spraken mijns
dat sie behaghen in dinen spraeke suelen werden
mondes werden
anghesichte Here mijn
behaegelick ende mijns
betamelijc: ende tgedochte
hulper ende mijn uerloser. hertten gedechte sal altoes mijns herten in dijn
sijn in dijnen aenghesichte ansichte alle wege Here du
23)
Here du best mijn hulper best mijn helpre: ende mijn
verlossere.
ende mijn verlueser.

3 Psalm 42 in de redactie van H en UBL
Ordel mi god ende onderscheyde mine
sake vanden volke dat niet heilich en is
vanden bosen mensche ende den
bedrieghende wttrecke mi Want du bist
god mine starcheit waer om heuestu mi
verdreuen ende waer om gae ic bedroeft
als mi die viant pine an doet Sent wt dijn
licht ende dine waerheit sie hebben mi
afgheleit ende toegheleit in dinen
heilighen berghe ende in dinen
tabernakel Ende ic sal ingaen totten
altaer gods tot gode die mine ioghet
uerblijt Ic sal die belien in der herpen god
mijn god. waer om bistu bedroeuet siele
mijn. of waer omme mede verstuerstu mi
Hope in god want ic hem nog belien sal.
salich gheuer mijns anschijns ende mijn
god

Ordele mi god ende onderscheide mine
saeken vanden onheiligen uolcke vanden
buesen mensschen ende den
1)
droegenachtigen verluese mi. Want du
best god mine stercheit waer om heuestu
mi verdreuen ende waer om gaen ich in
2)
bedroeuet als mi moyet die viant Sent
wt dijn liecht ende dine waerheit sij
3)
hebben mi geleyt ende gheuoert in
dijnen heijlgen berch ende dijne
tabernacule Ende ich wil in gaen totten
4)
altaer godes te gode die vroelick maeket
mijne ioget Soe wil ich di belyen in eynre
herpen god mijn god waer om bestu
bedroeuet mijne ziele ende waer om
5)
bedroeuestu mi Hope in god want noch
6)
willich hoem belijen dat heijl mijns
7)
aensichts ende mijn god

4 Psalm 115 in de redactie van H en UBL
Ich ghelouede om dat sprac ic. mer ic bin Ich heb gelouet8) daer om heb ich
alte seer ghenedert Ic seyde in
gesproeken mer ich ben seer uerne-

23)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Niet in de vulgaat (‘Domine adjutor meus’).
Zie boven blz. 266 (erue).
Zie boven blz. 276 (affligit).
Zie boven blz. 266 (deduxerunt et adduxerunt).
Zie boven blz. 272 (laetificantes).
Zie boven blz. 266 (conturbata).
Zie boven blz. 267 (salutaris).
Zie boven blz. 271 (faciem).
Zie boven blz. 287.
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10)

minen wtganghe als mensche is
loghenachtich. Wat sal ic den heren
wedergheuen voer al dat hi mi
11)
wederghegheuen heeft Ic sal annemen
den kelc der salicheit ende sal inropen
den name des heren Ic sal mine
begheerte gheuen den heren voer al
sinen volke. die doet der heilighen is
duerbaer int aensichte des heren. O here
ic bin dijn knecht ende een soen dijnre
deerne Du heues gheschoert mine
bande. ic sal di offeren een hostie des
loues. ende den name des heren sal ic
inroepen Ic sal wedergheuen mine
begheerte den here inder
teghenwoerdicheit al sijns volkes. in den
widen voerhove des huses des heren
midden in di iherusalem

9)
10)
11)
12)
13)
14)
12)
15)
16)

9)

dert Soe heb ich geseit in minen
ouergange alle menssche is
loegenachtich Wat sal ich den here
wiedergheuen voer alle die hij mi
wiedergegeuen heuet Ich sal nemen den
12)
kelck des heils ende sal aen roepen
den name des heren Ich sal weder
13)
gheuen den heren mine beloften voer
al sinen uolcke die doet sijnre heilgen is
duerbaer in sijnen aengesichte O here
want ich ben dijn knecht ende eyn sone
dijnre deernen Du hebste geschoert mine
14)
bande ich sal di offeren offer des loues
12)
ende ich sal aen roepen den name des
heren Ich sal weder gheuen den heren
15)
mine beloften in tegenwoerdicheit alles
uolckes inden breiden houe des huses
16)
des heren in mids van di iherusalem

Zie boven blz. 272 (humiliata).
Lees alle.
De noot van den uitgever dient te vervallen.
Zie boven blz. 266 (invocabo).
Zie boven blz. 277 (retribuam)
Zie boven blz. 271 (hostia).
Zie boven blz. 266 (invocabo).
Zie boven blz. 275 (vota).
Zie boven blz. 272 (in medio).
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Boekbeoordeeling
Eugène N. Marais, Sy Bydrae tot die Afrikaanse Letterkunde, door F.G.M.
du Toit. N.V. Swets en Zeitlinger, Boekhandel en Uitgeversmaatschappij,
Amsterdam 1940.
Een enkel opstel van Marais' vriend Preller, een paar niet geheel betrouwbare
krantenartikelen, een inleiding tot zijn verzamelde gedichten van N. Kritzinger, enkele
bladzijden in W.E.G. Louw's boekje en enkele korte, onvolledige en ten dele onjuiste
berichten in litteratuurgeschiedenissen van Nederland en Zuid-Afrika, dat was vrijwel
alles wat er op schrift bekend was gemaakt over den grootsten Zuid-Afrikaansen
dichter, Marais.
Het boek van F.G.M. du Toit vult deze leemte voor een groot gedeelte. In de 264
pagina's tellende, uitvoerig gedocumenteerde studie deelt de schrijver ons talrijke
bijzonderheden omtrent alle kanten van Marais' veelzijdige wezen mede. Een
opsomming der hoofdstukken moge daarvan een illustratie zijn. Na een uitvoerige
levensschets van den dichter behandelt de schrijver het journalistieke werk van
Marais; zijn aandeel aan de Afrikaanse Beweging; Marais als dichter, als criticus,
als dramaturg, als schrijver van wetenschappelijk en letterkundig proza, de invloeden
die op hem hebben ingewerkt; zijn taal en stijl en in het besluit, waar voornamelijk
over de psyche van Marais wordt gehandeld, geeft Du Toit de noodzakelijke sleutel
tot beter begrip van de raadselachtige eenzame mens, Marais. Immers, terwijl
Marais' tijdgenoten op een enkele uitzondering na poëzie schreven om zich te
oefenen in de hantering van de Z.-Afrikaanse taal, dus in hoofdzaak uit
propagandistische motieven, gericht tegen de Engelse taaloverheersing, daarnaast
ook als amusement voor hun eenvoudige, ongeletterde landgenoten, heeft de
veelbereisde erudiet Marais van den beginne af een hoge Europese maatstaf voor
de poëzie aangelegd.
In een uiterst directe, klankrijke en beeldrijke taal geeft hij in weinige, maar
hoogstaande verzen uiting aan zijn somber pessimistische, diepgewortelde
zielsconflicten. Het leven is voor hem een wreed spel, de essentie van het leven is
lijden. Zijn levensbeschouwing
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wordt het treffendst uitgedrukt in de door hem vertaalde woorden van Shakespeare:
‘Milde Hemel
Verkort die pose. Front teen front
Bring hierdie Satan en myself;
Plaas hom net binne swêrdbereik,
En as hy vry kom mag God hom ook vergewe.
Die lewe is 'n storie deur 'n gek vertel
Vol klanke en geraas; ...... betekenisloos.’

Tussen zijn leven en zijn poëzie is geen kloof, consequent is hij in zijn daden en
zijn gedachten, bijna elk gedicht is een rechtstreekse klacht over het feit dat, zoals
Marais het uitgedrukt vond in een oud Egyptisch handschrift: ‘... die blote bestaan
van die siel gegrond is op verdriet en pijn, en dat daar slegs één volmaakte middel
is: Om self 'n einde aan die bestaan te maak...’.
Zo heeft Marais ook daarvan de consequentie getrokken en heeft, na een leven
van teleurstelling en leed, welbewust een einde aan zijn leven gemaakt.
Hij behoort tot de ‘poètes maudits’, als Villon, als Rimbaud, als Slauerhoff, alleen
de dood heeft hem de rust geschonken waar hij altijd naar had verlangd.
‘Laat uitlok deur geen suil of steen
'n enkel sug of woord van haat;
met Uwe vrede om mij heen
sal nagt'liks uit die hemelstraat
stil neerskijn op mij laatste huis
die vonk'lend sterbeeld van U kruis.
Elk' ijdel vrees sal daar verdwyn:
Daar sou ek vrede weer besef
waar Tebes in die stil woestyn
sy machtig' rotswerk hoog verhef.

Het doodsverlangen en het opgaan in de overmachtige natuur, twee elementen die
vreemd waren en vreemd zijn voor de optimistische maar ook dogmatisch Protestante
geest van het Z.-Afrikaanse volk, verklaren het geringe begrip tijdens zijn leven voor
zijn poëzie.
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Als medeschepper van de Z.-Afrikaanse taal voor de diepste gedachten en
gevoelsuitingen zal de bijdrage die hij geleverd heeft voor de beschaving van
Zuid-Afrika onvergankelijk zijn.
Het is van groot belang, dat Du Toit nog tijdens Marais' leven (hij stierf in 1936)
met deze studie begonnen is, omdat hij door gesprekken met velen die Marais
kenden en niet het minst belangrijk, in gesprekken met den dichter zelf, een schat
van gegevens heeft kunnen verzamelen omtrent zijn leven, die, wanneer hij langer
met schrijven gewacht had, onherroepelijk zouden zijn verloren gegaan. Dat Du
Toit dit boek geschreven heeft is al geen geringe verdienste. Dit dient voorop gesteld
alvorens de vraag te beantwoorden hoe hij het gedaan heeft. Elke schrijver over
Marais in de toekomst, en er zal nog veel over hem geschreven worden en moeten
worden, zal een dankbaar gebruik maken van Du Toit's boek.
De bescheidenheid van den schrijver is groot, in vele gevallen te groot. In het
voorwoord schrijft hij: ‘Ek wil geredelik toegee dat hierin nie alles oor Marais se
betekenis gesê is nie, maar as hierdie leidraad sal dien om groter belangstelling in,
en onafhanklike studie van, Marais se werk op te wek, dan is bereik wat met hierdie
verhandeling beoog is...’ (pg. XX).
Zo moeten wij dan ook dit boek beschouwen, een noodzekelijke inleidende studie
tot de kennis van het leven en de werken van Marais, geschreven juist op tijd om
de steeds op de loer liggende legendevorming, waaraan blijkbaar geen grote figuur
ontkomt, vóór te zijn met een objectief en zakelijk boek. Du Toit heeft echter meer
gegeven, vooral de hoofdstukken over Marais als journalist, de onderzoekingen
over zijn taal en stijl en de psychologische opmerkingen aan het slot zijn meer dan
een ‘leidraad’; deze hoofdstukken zijn kundig en goed geschreven.
De schrijver van deze critiek is onbevoegd een oordeel te vellen over de capita
handelend over het wetenschappelijke proza van Marais en wat betreft Marais'
aandeel aan de Afrikaanse Beweging gaat hij gaarne af op hetgeen Du Toit meedeelt,
hij wil dan ook alleen oordelen over de hoofdstukken die Marais als letterkundige
tot onderwerp hebben.
Om de grootheid van Marais' gedichten aan te tonen had Du Toit
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meer vergelijkingsmateriaal moeten geven. Zijn grootheid treft des te meer wanneer
men hem naast de poëzie van zijn tijdgenoten stelt, en dan was het noodzakelijk
geweest om te onderzoeken in hoeverre hij verschilt van zijn generatie en waarin
de verschillen liggen. De dichter W.E.G. Louw wijst in die richting waar hij in zijn:
‘de nieuwere Afrikaansche poëzie’ (1939) zegt: ‘men kon hem nauwelijks met zijn
tijdgenooten vergelijken: daarvoor droeg zijn werk in de eerste plaats een te weinig
door actuele gebeurtenissen bepaald en aan de eisen van de strijd gebonden
karakter...’ (pg. 14). In het hoofdstuk over zijn poëzie had dan de psychologische
analyse een plaats moeten vinden die nu aan het slot summier wordt gegeven. Men
pleegt met een sleutel een huis binnen te gaan. Als antwoord op de vraag hoe het
komt dat Marais' poëzie pas in de jongste tijd naar waarde wordt geschat in
Zuid-Afrika had de schrijver een analyse moeten geven van de psyche van het
Afrikaanse volk in zijn verhouding tot de dichtkunst, welke functie die voor dit volk
had en heeft en zoo had Marais als dichter in dit boek relief gekregen, terwijl nu
door citaten en enkele algemene opmerkingen over poëzie de desiderata des te
sterker gevoeld worden. Aan zijn plaats in de letterkunde van Zuid-Afrika is te weinig
aandacht besteed, en ditzelfde geldt mutatis mutandis voor Marais als prozaïst en
dramaturg. De korte inhouden die de schrijver geeft van de meeste van Marais'
short stories doen het gemis voelen van een nauwkeurige analyse van zijn
prozakunst en een meer indringende beschouwing van de invloeden die op Marais
gewerkt hebben.
Te veel levensdetails (als typisch voorbeeld de mededelingen op pg. 22, laatste
alinea) vergoeden niet het achterwege blijven van een passage over de aard van
zijn gedichten. In welk opzicht is Marais' werk vitalistisch, realistisch of romantisch,
vooral in vergelijking met Celliers, Totius en Leipoldt; welke elementen in zijn poëzie
zijn zuiver Afrikaans en welke zijn ‘algemeen’, niet gebonden aan bodem en cultuur
van Zuid-Afrika? Dit zijn vragen die in het hoofdstuk over Marais als dichter niet
gemist hadden kunnen worden. Men moet niet uit het oog verliezen dat Marais'
poëzie tot het beste behoort dat niet alleen in Zuid-Afrika maar ook in Europa
geschreven is, een studie over hem verplicht den schrijver hem op een hoog niveau
te behandelen.
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Zeer goed komt in Du Toit's boek uit het feit dat Marais ook buiten zijn letterkundig
werk, als journalist, geoloog en bioloog zonder twijfel tot de belangrijkste mensen
heeft behoord, die Zuid-Afrika heeft opgeleverd. Het lijkt soms of hij, hoewel volbloed
Afrikaner, eeuwen van Europese beschaving en geestesverdieping heeft bezeten,
waardoor de meesten van zijn tijdgenooten, niet beladen met de oude cultuur van
Europa, hem niet of nauwelijks begrepen hebben, omdat zij niet wisten wat een
vervaarlijk hoge maatstaf Marais aanlegde in de beoordeeling van daden en
gedachten.
Het eindoordeel over Du Toit's boek kan ik als volgt samenvatten. De studie heeft
zeer groote verdiensten, de ijver waarmede de schrijver de vele gegevens heeft
verzameld is voorbeeldig, zijn documentatie is overtuigend, de bewondering voor
Marais heeft nooit afbreuk gedaan aan de objectiviteit. Maar juist deze activa
releveeren de gebreken. Du Toit is te weinig vergelijkend te werk gegaan bij de
behandeling van Marais als dichter en de wortels van zijn poëzie zijn verborgen
gebleven in enkele algemeenheden. Ik vermoed dat de oorzaak hiervan eerder
gezocht moet worden bij de wijze waarop in Z.-Afrika over litteratuur wordt
geschreven dan bij den auteur van dit boek, die als zoon van zijn volk niet boven
de nog zo vaak enigszins primitieve beschouwingswijze heeft kunnen uitkomen.
Toch is het een onmisbaar boek over Marais, maar het mag niet het enige blijven.
Dé studie over Marais als dichter en prozaïst zal nog geschreven moeten worden,
W.E.G. of zijn broer van Wijk Louw zouden daartoe in staat zijn. Wij hopen nog
steeds dat G. Preller, die waarschijnlijk Marais het best gekend heeft, eens over
hem zal schrijven; dat boek zou van onschatbare waarde kunnen worden.
Wat echter het eerste nodig is, Du Toit's boek laat dat overduidelijk zien, is een
volledige uitgave van de Engelse en Afrikaanse poëzie van Marais, op de manier
waarop Leopold's verzen zijn uitgegeven door P.N. van Eyck. De voorspelling lijkt
mij niet te gewaagd dat zoowel in Zuid-Afrika, in Nederland en in de Engels
sprekende wereld deze uitgave met grote blijdschap begroet zal worden, omdat
men hier met een dichter zal kunnen kennis maken die iets van groot belang te
zeggen had.
Het bescheiden en zeer verdienstelijke boek van Du Toit zal ieder
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die in Marais belang stelt met bewondering lezen, het zal hem echter niet in alle
opzichten bevredigen.
De uitgave is goed, helder van druk, zoals wij dat van de Firma Swets en Zeitlinger
gewend zijn, maar de typografie van de omslag kan ik niet bewonderen.
H. BONGER
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