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i.s.m.

1

Van der Feesten
In deel 58 van dit tijdschrift heeft Van Eyck het gedicht Van der Feesten beschouwd
als een ‘sproke der mystieke liefde’. Bij alle waardering voor menige fijne analyse
en vooral voor de merkwaardige ontdekking, dat een aantal strofen teruggaan op
een tractaat van Richard van St. Victor, ben ik toch van mening, dat zijn eindconclusie
moet worden afgewezen. Het ligt voor de hand, dat ik dus ook veel in zijn analyse,
dat moet dienen om die conclusie voor te bereiden, niet kan aanvaarden. In het
algemeen komt het daarop neer, dat Van Eyck in de woorden van de dichter te veel
en te veel in één richting gaande bedoelingen leest. Het lijkt mij echter niet nodig
daarop in te gaan: blijkt Van Eycks conclusie onhoudbaar, dan vallen daarmee ook
zijn constructies. Op enkele punten zullen mijn opvattingen en de zijne zich vanzelf
kruisen. Een uitzondering wil ik slechts maken voor een uitlating op blz. 22, omdat
daarin m.i. een vooringenomenheid tot uiting komt, die aan het op een dwaalspoor
geraken van Van Eycks verklaring niet vreemd is. Ik bedoel de plaats waar hij een
zielsideaal noemt: ‘een ideaal dat uit de diepste grond van het innerlijk voortkomt,
zich op de diepste bevrediging van de ziel richt en daarom, ook in zijn kennelijke
zorg voor schoonheid en zuiverheid, alleen als religieus ideaal ten volle begrepen
kan worden.’ Nu geef ik toe dat de betekenis van religieus allengs zo rekbaar is
geworden, dat het o.a. ook kan uitdrukken dat iets samenhangt met de diepste
bevrediging der ziel, maar dit kan Van Eyck reeds daarom niet bedoelen, omdat
dan zijn hele bewering niet meer zou zijn dan een tautologie. Hij denkt bij religieus
aan samenhang met het godsbegrip en dan moet zijn bewering worden afgewezen
als zijnde de uitbreiding van een mogelijkheid tot een vaste regel.
Op blz. 28 echter gaat Van Eyck ontvouwen tot welke conclusie hem zijn analyse
brengt. Tot deze, dat wij Van der Feesten ‘behalve als mystiek nog bovendien als
symbolisch gedicht lezen [moeten],
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en dan begrijpen, dat de clerc voor Christus, gelijk de jonkvrouw voor de uitverkoren
ziel staat.’ Hier scheiden zich onze wegen ten enen male.
Een ‘uitgaan van Christus om zich de tot het hoogste geschapen ziel te zoeken’
is niet de gewone verhouding, maar men kan het zich denken, al weet ik geen
voorbeeld waarin de hemelse bruidegom meer doet dan helpen en vind ik zoeken
moeilijk verenigbaar met de alwetendheid van Christus. Maar de wijze waarop dit
zoeken plaats heeft is al heel wonderlijk. Geen enkele vurige aansporing, geen
enkele aanval op het wereldse, maar een rustige uiteenzetting van allerlei punten,
waarvan de toepasselijkheid op de mystieke liefde toch moeilijk is in te zien, niet
het minst omdat er veel meer sprake van is hoe de minnaar, dan hoe het lief zich
te gedragen heeft. Het zou mij te ver voeren ze alle na te gaan. Ik noem echter de
humorenleer. Volgens Van Eyck is deze te pas gebracht om de uitverkiezing te
verklaren als die van de sangwijn door de sangwijn. De behoefte aan zulk een
verklaring voor een genade is niet zeer duidelijk, maar het is ook nog een vreemde
verklaring, want zij brengt mee de indeling van de hemelse bruidegom bij een der
vier temperamenten, wat in aardsheid wel wat ver gaat. En mag deze zeer
biezondere liefde van sangwijn voor sangwijn dan maar in één adem worden
genoemd met de aardse van colerijn voor colerijn, flemaet voor flemaet en
melancolijn voor melancolijn, waarvan ze slechts gradueel wordt onderscheiden?
Een ander voorbeeld:
317 Vele joncfrouwen sijn die plien,
Dat si even goet ghelaet
Hem alle toghen dien si sien,
God weet, daer si an doen quaet.
Hier bi verliesen si haren name,
Dat seggic u al oppenbare
Ende werden leet ende onbequame
Onder die lieden harentare,
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Daer si ghemint of wesen souden,
Indien dat si waren ghestade,
Ende hen vroedelike wouden houden,
Ende werken bi haers vrienden rade.

Kan dit ‘ierste poent’ waardoor minne wordt verstoord met mogelijkheid in verband
worden gebracht met de mystieke liefde? Zijn er meer hemelse bruigoms? Of is de
bedoeling: jonkvrouwen die zich door aardse verstrooiing laten afleiden? Maar bij
wie verliezen zij daardoor hun goede naam? Stellen de mystieken er ook niet in de
regel een eer in, door de wereld versmaad te worden?
425 Vele mannen sijn nuweloep

Maar toch niet de hemelse bruidegom?
De clerc, blijkbaar van onaanzienlijke afkomst, zou volgens Van Eyck een figuur
voor Christus zijn, de naar het aardse arme, geringe. Geen zeer treffende! Een clerc
moge zich menigmaal tegenover de heren gering voelen, in de maatschappij hoort
hij toch eer tot degenen tegen wie wordt opgezien dan tot de verworpenen. Niet
treffend ook, omdat Christus zo vaak in tegenstelling staat tot de schriftgeleerden.
Dat Christus in een of andere vermomming optreedt is niet ongewoon, maar ik ken
geen voorbeeld dat deze vermomming niet wordt onthuld. Christus niet alleen als
clerc te laten opkomen, maar nog steeds als clerc weer te laten heengaan lijkt mij
onverenigbaar met de middeleeuwse geest. In nog hogere mate geldt dat van het
laten optreden van de clerc Christus als ik-figuur. Een dichter die zich doorlopend,
al is het dan slechts schijnbaar, vereenzelvigt met Christus, begaat niet meer of
minder dan een blasfematie. En deze vermomde of figuurlijke Christus is ten slotte
de ziel dankbaar voor haar welwillendheid:
Met hoveschen worden ende met scone
Nam si orlof ane mi:
Dat moet haer God ons Here lonen
Alle hovescheit, soe waer si si,
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Die si mi dede utermaten,
Alsoe langhe als wi te gader waren.
God gheve haer lief te hare baten,
Ende doese ewelyc wel varen.

Dat lief dat haar toegewenst wordt, past slecht bij de mystieke bruidegom die aan
het woord zou zijn geweest.
Kan men ook een ‘sproke der mystieke liefde’ begrijpen, waarin noch van de
hemelse vader, noch van de drievuldigheid een ogenblik sprake is? En welke
mysticus kan bereid zijn de liefde van, om daar nu maar bij te blijven, Partenopeus
in innerlijk gehalte aan die van de heiligen gelijk te stellen?
Van Eyck meent deze en dergelijke bezwaren te kunnen ondervangen door de
opmerking: ‘Het verhaal wordt goed volgehouden. Het speelt in de wereld. Háár
werkelijkheid bepaalt daarom al het uiterlijke.’ Wordt het niet wat al te goed
volgehouden? Is zoo'n angstvallige zorg voor de couleur locale wel middeleeuws?
Kan men van een mysticus zoveel gelijkmoedigheid tegenover de wereld
verwachten? Of een inkleding die zijn lering niet versterkt, maar verbergt, de lezer
op een dwaalspoor brengt, van zijn mystiek een mystificatie maakt? En dit alles
zonder naspeurlijk doel behalve dan eisen van sierlijkheid.
Van Eyck heeft dunkt mij het bezwaar van de ‘zachtmoedigheid’ van de clerc wel
gevoeld. Waarom anders schuift hij zo naar voren de ‘opmerkelijke felheid’ in de
regels
Ic wilde si metten helschen viere
355 Haer tonghen ontstaken, die bringen vort
Van vrouwen in enegher manieren
Onhovesch ende beroemeghe wort.

Terloops wil ik er op wijzen, dat hij meer in de tekst legt dan er staat, door dit gevaar
voor de liefde te omschrijven als: ‘met het innigste, edelste, geheimste te pralen’.
Er staat, zo globaal mogelijk ‘in enegher manieren’ en te voren
Dats roem die behoort ten mannen.
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Toegepast op de mystieke liefde zou dat dus betekenen dat de hemelse bruidegom
gewaarschuwd wordt geen roem te dragen! De felheid overigens is niet opmerkelijk,
maar veeleer stereotiep, al is de terminologie niet banaal. Aan de tongen van roemers
en klappers wordt alle mogelijke kwaad toegewenst. Dat bij dit zeer gewone punt
bepaaldelijk aan standsverschil is gedacht, kan ik niet toegeven. Doch het ter sprake
brengen van standsverschil pleit alweer sterk tegen het mystiek karakter. Als symbool
voor Christus, als hemelse bruidegom, houdt de klerk op van geringe stand te zijn,
voor de jonkvrouw valt in de mystieke liefde geen standsverschil te overwinnen.
Twee opmerkingen nog in dit verband. De wegredenering van het standsbezwaar
pleit zeker niet voor Van Eycks datering uit de 13de eeuw. Het komt mij voor dat de
regels:
Bedi men siet dat selke joncfrouwe
Mint enen armen knecht soe sere
Dat si doer minne ende trouwe
520 Met hem avontuert haer ere.

onder de invloed staat van een exempel uit hetzelfde Hulthemse hs., Van den
1)
goeden Brueder, waarin zulk een geval op zeer treffende wijze wordt uitgewerkt .
Is dit juist, dan waarschuwt ook dit Van der Feesten niet te vroeg te stellen.
Maar hoe komt de dichter, als hij niet de mystieke, maar enkel een innige liefde
op het oog had, er toe gedachten van Richard van St. Victor over te nemen? Mijns
inziens volgens het middeleeuws gebruik: je prends mon bien ou je le trouve. Bij
het lezen, al dan niet vertaald of bewerkt, van de woorden van Richard, heeft hij die
toepasselijk gevonden óók op de liefde die hem bezighield en ze met even weinig
schroom in een ander verband geplaatst als de mystiek termen van de wereldse
liefde overneemt. Ook Hadewijch kan hij zeer goed hebben gelezen, zij is ongetwijfeld
veel en lang gelezen en ook van haar kan een en ander zijn blijven hangen. Maar
van de vier plaatsen waarop Van Eyck wijst, vind ik alleen in de derde

1)

Vaderlandsch Museum I, 57.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

6
iets meer dan een uiterst vage of al te partiële overeenkomst, en zelfs in deze derde
bepaalt zij zich tot het begrip ‘beblouwen’ worden ‘eer’ men iets, maar het ziet op
tamelijk verschillende dingen, bereikt.
Bij deze verklaring is er in de verwantschap met Richard en mogelijk Hadewijch
ook alweer geen reden de datering van Van der Feesten aanmerkelijk te vervroegen.
Het oneerbiedig gebruik van de emotionele ervaringsmystiek kan men veeleer
verwachten in een tijd dat zij alweer tot de geschiedenis behoorde dan ten tijde van
haar bloei. Toch zie ik geen reden om met Verwijs eer aan de tweede dan aan de
eerste helft der veertiende eeuw te denken. Het voorkomen van een fragment in
één hs. met Rinclus, de vier Martijns en Der Kerken Claghe, doet, evenals het
noemen van Partenopeus en de Ridder metter Mouwen, aan het begin van die eeuw
denken.
Dat bij mijn beschouwing het verband tussen de verschillende poenten heel wat
minder innig en vooral minder diepzinnig wordt dan bij Van Eyck, ligt voor de hand,
ik acht het niet nodig daar nader op in te gaan. Ik geloof niet dat het gedicht er zoveel
bij verliest, het is, zo gezien, vlotter en menselijker. Een eerste plaats blijft het, in
weerwil van het schoolse, in elk geval innemen.
De verhouding tussen raam en inhoud ten slotte, zou ik zo willen zien: De dichter
richt zich in werkelijkheid tot zijn geliefde. Maar hij heeft behoefte te spreken over
een liefde die verder gaat dan de hoofse, meer te zeggen dan hij tot haar zeggen
mag. Datzelfde mag hij echter wel richten tot een jonkvrouw aan wie hem niets bindt,
die hij eenvoudig lering geeft. Daarom voert hij een fictieve dubbelgangster in; wat
tot haar, zonder persoonlijke consequenties, gezegd wordt, mag de onvermomde
geliefde ter harte nemen. Eenheid van het geheel blijft op deze voet bestaan.
J.A.N. KNUTTEL
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De Gm. eu in het Nederlands (II)
In de 57ste jaargang van dit tijdschrift, blz. 238-240, komt onder deze zelfde titel
een artikeltje van mij voor waarin ik, in aansluiting bij mijn Holl. dialektstudies blz.
92-94, de stelling verdedig, dat gm. eu in het hele westen van ons taalgebied d.w.z.
in Vlaanderen, westelijk Brabant, Zeeland en Holland, oorspronkelijk buiten de
i-umlaut is gebleven. Wel zal daar ook de splitsing van eu in io en iu bekend zijn
geweest, waarbij iu de ‘normale’ voortzetting van eu was en io de door a of o van
een volgende syllabe gewijzigde, maar deze splitsing, zo betoogde ik, is door het
uitblijven van de i-umlaut weer ongedaan gemaakt: zowel iu als io leverde in het
Vlaams-Brabants en Zeeuws ie op. Wanneer het Hollands in het algemeen als
vertegenwoordiger var iu een uu heeft, is dit toe te schrijven aan Utrechtse taalimport:
Utrecht is immers de westelijke voorpost van een groot oostelijk gebied, met zijn
centrum in Nederduitsland, waarin de i-umlaut veel consequenter is doorgevoerd
dan in het westen en met name de umlaut van gm. eu overal optreedt waar men
hem op grond van de structuur van een woord verwachten kan. Holland, aldus mijn
aanvankelijke opvatting (zie mijn diss. t.a.p.), moest oorspronkelijk evenals
Vlaanderen, West-Brabant en Zeeland een ie-gebied zijn geweest en de resten van
deze toestand kwamen nog duidelijk aan het licht bij woorden als vier (vuur), dier
(duur) en stieren (sturen), in het middeleeuwse Hollands de gewone vormen en in
conservatieve Hollandse dialekten tot op de dag van heden bewaard. Deze Hollandse
vormen vertegenwoordigden de ie-onderlaag, het oorspronkelijk substraat onder
de Utrechtse uu-bovenlaag. In Ts. 57, 238 laat ik deze gedachte aan een Hollands
ie-substraat echter varen en sluit ik mij aan bij Meertens, die OTt. 6, 44 had geopperd
dat de Hollandse ie-vormen zouden zijn geïmporteerd uit Vlaanderen en Zeeland.
Men krijgt op deze manier twee taalstromingen over Holland heen, een uit het oosten,
die ie als representant van eu zónder, en uu als representant van eu mét umlaut
brengt, en een uit het zuiden die als
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1)

enige representant van eu de ie kent . De vraag dringt zich echter op: welke
representanten van gm. eu heeft het Hollands dan oorspronkelijk, vóór deze oostelijke
Utrechtse en zuidelijke Vlaamse taalimport, wel gekend? Hoe was de ingwaeoonse
representatie van gm. eu? Deze vraag die ik t.a.p. niet bantwoord en zelfs niet
uitdrukkelijk gesteld heb, wil ik nu onder ogen zien.
In het oostelijke Ingwaeoons (dat ik nu liever ‘Sassisch’ noem) is de oude splitsing
van gm. eu in io en iu (of, wil men liever een stadium dat hier nog voor moet hebben
gelegen vasthouden, eo en eu) veel minder goed bewaard dan in het westelijke
Ingwaeoons (dat ik nu liever ‘Chaukisch’ noem). In sommige Oudengelse dialekten,
met name het Kentisch en het Mercisch, zijn de representanten van io en iu, geheel
samengevallen, in andere is er wel enig onderscheid gebleven, maar toch lang niet
zo duidelijk en consequent als in het Oudfries, waar io door ia en iu door iu wordt
vertegenwoordigd. We moeten aannemen dat het Oudengels op ‘Sassisch’ en het
Oudfries op ‘Chaukisch’ standpunt staat. Het ‘Chaukisch’ heeft blijkbaar in 't geheel
geen umlaut van de representanten van gm. eu gekend, het ‘Sassisch’ maar in
geringe mate. (De umlaut van gm. eu die in het Nederduits optreedt, moet zich dus
in een later stadium van het ‘Sassisch’ 'hebben ontwikkeld, nadat de stammen die
Brittannië hebben gekoloniseerd het vasteland hadden verlaten.) We mogen
verwachten dat de Ingwaeoonse dialekten van Groningen en Holland met betrekking
tot de representatie van gm. eu, op hetzelfde ‘Chaukische’ standpunt hebben gestaan
als het Oudfries, en wanneer we gaan zoeken naar relicten, blijkt dit inderdaad het
geval te zijn geweest. Vóór Holland dus van het zuiden uit door ie-ie en van het
oosten uit door ie-uu overstroomd werd, moet het dus als autochtone representatie
van de gm. eu het paar ia-iu hebben gehad. Evenals in het Fries hebben deze ia
en iu in het Hollandse Ingwaeoons de

1)

De normale representatie van gm. eu in de tegenwoordige algemene taal is die welke de
oostelijke stroming in Holland heeft ingevoerd. Het zeldzame geval dat een zuidelijke Vlaamse
vorm het heeft gewonnen doet zich voor bij het woord vriend. De normale Hollandse vorm,
in overeenstemming met het oosten is vrund (uit *vruund; vgl. hd. freund).
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neiging gehad om van een dalende in een stijgende tweeklank over te gaan, dus
2)
in ja en ju . Ik wil de relicten die ik heb verzameld nu stuk voor stuk behandelen.
Vooraf vestig ik de aandacht op de bijzondere structuur van de relictwoorden: we
vinden ja of ju in het algemeen alleen aan het begin van een woord, na s en na t.
Moeten we hieruit opmaken dat ia en iu alleen in deze posities tot ja en ju konden
worden en in andere posities dalende tweeklanken zijn gebleven? Ik wijs er op dat
het derde geval hieronder een woord is dat oorspronkelijk met een h begon. Als het
fonologische systeem van het Hollandse Ingwaeoons eenmaal, hoe tijdelijk wellicht
ook, een hj heeft toegelaten, wat verbiedt ons dan aan te nemen dat er ook eenmaal
een, later weer weggewerkte, bj, dj, kj, enz. hebben bestaan? Vergelijk ook het
achtste geval met stijgende tweeklank na r.
I. Het eerste geval dat hier genoemd moet worden is joe of jou, de objectsvorm
van het pron. pers. van de 2de pers. plur. Deze vorm is niet alleen ‘Chaukisch’,
maar ook ‘Sassisch’, want hij komt ook voor in Nederduitsland ten oosten van de
Nederlandse staatsgrens. Ik zal elders in dit tijdschrift uiteenzetten dat ik de grote
rivieren als de oorspronkelijke zuidgrens van de ‘Chaukische’ taalbeweging
beschouw. Houdt men dit in het oog, dan ziet men dat joe in de loop der eeuwen
eigenlijk maar heel weinig terrein aan het Frankisch heeft moeten afstaan, alleen
maar oost-Gelderland, het grootste deel van Overijsel en het zuidwesten van Drente.
Behalve het gebied benoorden de grote rivieren hebben ook Zeeland en
Westvlaanderen joe. Het eerste kan beschouwd worden als een aanhangsel van
het ‘Chaukische’ gebied, het tweede eer als ‘Sassisch’ gebied, als een Engelse
kolonie. Onjuist acht ik nu mijn voorstelling van zaken in Ts 56, 250 vg., dat
Oostvlaanderen, Brabant en Limburg ook eenmaal joe zouden hebben gekend en
dit pas onder invloed van de Keulse expansie verloren zouden hebben. Ik had joe
toen nog niet herkend als een klankwettig-Ingwaeoonse vorm, die uiteraard alleen
maar in de

2)

2

Ik vestig er terloops de aandacht op dat in het Ingwaeoons de gm. ê nooit is samengevallen
met eo < eu, zoals in het Frankisch en het Hoogduits. Het Middelnederduits gedraagt zich in
2

1

dit opzicht niet Ingwaeoons. In het ‘Chaukisch’ is ê samengevallen met ê .
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Ingwaeoonse dialekten en niet in het Frankisch bestaan kan hebben.
2. Het tweede geval is de benaming voor de uier, jaar of judder. De eerste vorm,
die de regelmatige voortzetting is van gm. *eudar, komt voor in Groningen, Friesland
en Noord-Holland (en kan dus ‘Chaukisch’ heten), de tweede vorm, die gm. *eudir
representeert, is Nederduits (oftewel ‘Sassisch’). Daarnaast moeten we waarschijnlijk
ook nog als gm. vormen *ûdar en *ûdir aannemen, gedeeltelijk in dezelfde gebieden
waar *eudar en *eudir in gebruik zijn geweest (maar dan niet met de bet. ‘uier’, maar
met die van ‘speen’). Het Ingwaeoons heeft bij jader, jaar meer terrein aan het
Frankisch verloren dan bij joe, jou. Zuid-Holland is veroverd door het Vlaamse elder,
Utrecht en de Betuwe door het Brabantse uier, de Veluwe, de Gelderse Achterhoek,
Overijsel en het zuidwesten van Drente door een Frankische vorm gieder, die op
de een of andere manier ontstaan moet zijn uit het ieder van de Rijnstreek, de
regelmatige Ripuarische voortzetting van gm. *eudar. Ten zuiden van de grote
rivieren kan jaar of judder nooit bestaan hebben.
3. Voor joop, gewestelijke benaming voor de ‘haagappel’ d.i. de vrucht van de
meidoorn (ook wel toegepast op de rozebottel), ontbreken de nodige moderne
dialekt-geografische gegevens. Ik moet mij ter vaststelling van het verbreidingsgebied
dus behelpen met de dialekt-wdb. en de plaatsen van het WNT. Tegenwoordig is
joop nog bekend in de volkstaal van Groningen en Oostfriesland, maar blijkens
citaten uit H. Junius, Oudaan en Knoop moet het vroeger ook in Noord- en
Zuid-Holland en Friesland in gebruik zijn geweest. Joop komt voorts enige malen
voor bij Dodonaeus en dit schijnt te spreken tegen mijn opvatting dat het woord een
o

ingwaeonisme zou zijn. Dit bezwaar is echter niet zo gewichtig als het lijkt, want 1
vindt men alle plaatsen van joop op één na in de toevoegsels van Van Ravelingen,
o

die in Leiden heeft gewerkt, en 2 blijkt uit de enige plaats waar Dodonaeus het
woord zelf gebruikt duidelijk dat het geen normale Brabantse benaming voor hem
was: hij spreekt nl. van ‘lanckworpige bollekens (van sommige Joopkens geheeten)’.
Als zo vaak vermeldt Dodonaeus een vreemde, niet-Brabantse benaming, echter
zonder er bij te zeggen waar hij deze vandaan heeft; we mogen
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aannemen dat hij ze van Hollanders gehoord had. Het verbreidingsgebied van joop
wordt dan het gewone relictgebied van de ‘Chaukische’ verschijnselen, langs de
Noordzeekust van Jeverland tot de Maas. De gm. vorm waarvan we bij joop moeten
uitgaan is *heupiô of iets dergelijks, in ieder geval niet *heupô dat ten grondslag
moet liggen aan oeng. heope (neng. hip) en ohd. hiufo (nhd. hiefe). Het Frankische
Vlaams kent hiep, dat op elk van beide grondvormen kan teruggaan. De oo in joop
is ontstaan uit een in open syllabe gerekte korte u. Naast joop kan men dus jeup
verwachten, een vorm die inderdaad in Groningen voorkomt.
4. Het woord sjouw ‘voorwerp dat als sein dient’ schijnt beperkt te zijn tot Holland
en Friesland. In het Hollands is het sedert het midden der 17de eeuw bekend, in
het Fries al eerder. We moeten hierbij waarschijnlijk uitgaan van een grondvorm
*seu- (uit *selv) de stam van het werkwoord dat in het ndl. zien luidt. Dit *seu- moest
in het ‘Chaukisch’ regelmatig *sju- worden en hieruit kon zich sjou ontwikkelen op
dezelfde wijze als jou uit ju ontstond.
5. Sjorren is waarschijnlijk een Hollandse vorm, ontstaan uit *tjorren (vergelijk de
vorm tsorren bij Witsen in 1671). Van Haeringen, bij wie ik mij aansluit, identificeert
het woord met Fries tsjûrje, tsjoarje, dat ‘tuieren’ betekent en dus een afleiding is
van gm. *teudir ‘touw’ (hiernaast blijkens ofri. tiader ook *teudar). Over de oorzaak
van de overgang van tjorren in sjorren kan men alleen maar fantaseren, want op
zichzelf zijn woorden die met tj beginnen in het moderne Hollands net zo goed
mogelijk als woorden die met sj beginnen. Misschien voelde men in de sissende sj
meer een ‘uitdrukking’ van het slepen dan in de explosieve tj.
6. Zowel in Groningen als in Noord-Holland zijn tal van persoonsnamen bewaard
gebleven die als eerste lid een voortzetting van gm. *þeudo- hebben. In het
‘Chaukisch’ moest die *þeudo- regelmatig tot *tjad- worden (gm. þ moet, blijkens
het relictwoord til ‘planken bruggetje, zoldering’, dat in het hele kustgebied van Jever
tot Goeree voorkomt, aan het begin van een woord wel regelmatig tot t zijn
geworden). In Groningse namen als Tjark, Tjard, Tjabbo is tja(d)- bewaard gebleven,
in Noordhollandse als Jabbout, Jabbrant, Jammer is het vereenvoudigd tot ja(d)-.
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7. Behalve een gm. wortel *þeud- heeft er ook een wortel *þeuþ- bestaan, die we
terugvinden in got. þiuþ ‘het goede’, oijsl. þýdr ‘vriendelijk’, oeng. ge-þiede ‘goed,
deugdzaam’. In het ‘Chaukisch’ moest een wortel *þeuþ- tot *tjad of *tjud worden,
al naar de vocaal die er op volgde. De vorm tjad vinden we terug in het Noordhollands
met de bet. ‘vief, gezond, in het volle bezit van zijn levenskrachten’. Hiernaast staat
een afleiding of expressieve bijvorm tjats, die echter alleen is aangetroffen bij
Amsterdamse schrijvers uit de eerste helft van de 17de eeuw. De betekenis van
tjad en tjats is zonder moeite met die van got. þiuþ te verbinden: van iemand die
ziek is zeggen we dat hij ‘niet goed’ is, van een herstellende dat hij ‘beter’ wordt,
van iemand die weer de volle beschikking over zijn krachten heeft gekregen, dat hij
weer helemaal ‘goed’ is. Moeilijker lijkt het op het eerste gezicht om de betekenis
van Fries tsjoed en Gronings tjoud, waar ik de vorm tjud in zou willen herkennen
maar die beide ‘verkeerd’ beduiden, met die van got. þiuþ te rijmen. Hoe kan immers
een betekenis omslaan in zijn tegendeel? Ik herinner echter aan guur, dat precies
hetzelfde betekent als onguur en dat daaruit door afwerping van het prefix onontstaan is. Mogelijk is ook tsjoed en tjoud ontstaan uit ontsjoed en ontjoud, waarvan
het prefix is afgestoten omdat het, doordat er geen tsjoed, tjoud met de bet. ‘goed’
meer naast stond, alle onderscheidende betekenis verloren had. De Groningse
diftong ou behoeft geen bezwaar op te leveren tegen deze etymologie, want zowel
ou als ui zijn herhaaldelijk hypercorrect ‘heengelegd’ over representanten van gerekte
korte u (naast het hierboven, onder 3, genoemde jeup komt bv. in het Gronings ook
juip voor).
8. Krioelen, dat in het Hollands sinds de 16de eeuw is aangetroffen en een Fries
kryoelje (sinds de 17de eeuw) en Gronings kriouln naast zich heeft (verg. voor de
ou bv. tjoud; de Groningse vorm kan echter ook op een ontlening uit het Hollands
teruggaan), wordt gewoonlijk met krieuwelen, fri. kriuwelje gelijkgesteld. Daar zijn
echter enige bezwaren tegen. Ten eerste is het niet bewezen dat krieuwelen ouder
is dan krioelen (de bewijsplaatsen van het eerste zijn integendeel jonger) en ten
tweede zou men uit krieuwelen toch krioewelen verwachten, waar geen enkel spoor
van is te vinden. Veel
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plausibeler lijkt het mij daarom om krioelen te beschouwen als de ‘Chaukische’
representant van het woord dat in het Frankisch tot krielen werd. (Als grondvorm
kan men iets als *kreuljan construeren.) Krielen is sedert de l5de eeuw opgetekend
en komt vooral bij Vlaamse en Brabantse schrijvers voor. In de tegenwoordige
algemene taal is het een boekig, literair woord en men krijgt uit de plaatsen in het
WNT de indruk dat het dit bij de Hollandse schrijvers die het gebruiken altijd geweest
is. Krioelen is het enige mij bekende geval waarin de representant van gm. eu
tweelettergrepig is geworden. In de 17de eeuw komt ook de vereenvoudigde vorm
kroelen voor. Verg. hiervoor bv. eren ‘ploegen’ naast ouder eriën, en ook, hieronder,
loering voor ‘leeuwerik’.
9. Met zeer veel reserve zet ik nog in deze reeks het Zeeuwse tjoeke ‘kuiken’,
opgegeven voor Goeree, Schouwen en Zuid-Beveland. Formeel is het mogelijk dat
dit tjoeke uit *kjoeke is ontstaan en dat dit *kjoeke dan weer de normale ‘Chaukische’
voortzetting van een gm. *keukîn zou zijn. Maar aan de andere kant kan tjoeke ook
best een gevoelswoord zijn dat etymologisch niets met kuiken te maken heeft.
Ofschoon het Zeeuws zich als bewaarder van Ingwaeoonse relicten niet geheel
onbetuigd heeft gelaten, lijkt het mij toch een beetje gevaarlijk om een woord dat
alléén in Zeeland is aangetroffen nu zo maar tot ingwaeonisme te promoveren.
Tjoeke zij hier dus alleen zeer voorlopig en volledigheidshalve vermeld.
Naast de oude, uit het Germaans overgeleverde eu heeft het Chaukische Ingwaeoons
ook nog een jongere eu ontwikkeld door breking van een e of i. In het Oudfries zijn
de voorwaarden waaronder deze breking optrad nauwkeurig vast te stellen. Het
aantal voorbeelden uit het Noordhollands en het Gronings is echter te gering om
ons conclusies over de breking in het ‘Chaukisch’ in het algemeen te veroorloven.
Ik laat de relicten die ik heb gevonden daarom volgen zonder een formulering van
de brekingswet te beproeven.
I. In het Noordhollands, Fries en Gronings is een woord onsjoch ‘onogelijk, vuil’
bekend, in het Fries en Gronings ook het tegengestelde sjoch ‘ogelijk, er goed
uitziende’. Deze woorden moeten
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haast wel afgeleid zijn van de stam van het werkwoord zien (verg. mnl. onsiene en
siene in dezelfde bet.). De vocaal waarop jo teruggaat moet een e geweest zijn. Uit
een grondvorm *seχu- is door breking *seuχ- ontstaan en hieruit is, op dezelfde
manier als bij woorden met gm. eu, eerst *sjoech en vervolgens sjoch ontstaan.
2. In Noord-Holland, Groningen en Oostfriesland komt of kwam een woord tjuch
of tjucht voor als veldnaam en toponiem ‘in Groningen bovendien als zaaknaam
met de bet. ‘broed, troep, teelt’. Stürenburg heeft dit woord in verband gebracht met
het gm. ww. *teuχan en anderen zijn hem daarin gevolgd. De Noordhollandse vormen
tuch, tich en ticht die, sinds de 14de eeuw, naast tjuch(t) voorkomen maken het
echter waarschijnlijker dat het woord een afl. is van gm. *þîχian (mnl. diën, nu
gedijen). We moeten dan aannemen dat een vorm *þiχ- met breking van de i tot
*þiuχ- is geworden en dat hieruit tjoech, tjoch en tjuch is ontstaan. Naast een vorm
met gebroken i heeft ook een vorm met ongebroken i bestaan, die nu nog wordt
voortgezet in Noordhollands tich. Deze vorm tich kan nl. wegens zijn begin-t uit þ
(verg. til, tjad, Tjabbo, enz. hierboven) niet Frankisch zijn, maar is even goed
‘Chaukisch’ als tjuch. Zo als ik reeds zei, is het materiaal te klein om aan de hand
daarvan de omstandigheden waaronder de brekingswet optrad of niet optrad nader
te formuleren.
3. Het woord ever (gm. *eƀur) is als eerste lid van eigennamen in het
Noordhollands en Fries tot jor- of jur- geworden, bv. in Jorrit (‘Everhard’) en Jurmet
(‘Evermoed’; bij Boekenoogen al vermeld uit 1343, in de spelling Joermoit). Wij
moeten dus aannemen dat de e in dit woord gebroken is tot eu en dat hieruit weer
een stijgende tweeklank joe is ontstaan (verg. de zoeven uit Boekenoogen geciteerde
vorm). De tweede syllabe, die geheel onbetoond tussen een syllabe met hoofd- en
een met bijtoon in stond, is weggevallen en de v, tussen oe en r in, is geheel in de
omgevende klanken opgegaan.
Tenslotte kon in het Hollands en Fries ook een îw die uit gm. aiw ontstaan was, tot
iu worden en zich dus tot een stijgende tweeklank
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ontwikkelen. De voorbeelden voor het Hollands zijn tot dusver echter schaars, nl.:
1. Sjouwen, sinds de 17de eeuw in de bet. ‘werken aan het reisklaar maken van
zeeschepen’. De vorm *sieuwen die tussen seeuwen en sjouwen moet hebben
bestaan, is nog niet aangetroffen.
2. Loering, de Urkse vorm voor leeuwerik, blijkbaar een vervorming, met
suffixsubstitutie, van loerik (verg. Fries ljurk, ljurts, en daarnaast de vereenvoudigde
vorm lots in Hindelopen en op Terschelling). De vorm lieuwerik is in Noord-Holland
nog algemeen in gebruik. Een hieruit ontwikkeld lioewerik moet al heel gauw zijn
tweede syllabe hebben verloren (verg. hierboven Joermoit) en kon daardoor zijn
oe, die nu niet langer voor w stond, ongediftongeerd bewaren. Lioerik is vervolgens
vereenvoudigd tot loerik op dezelfde wijze als krioelen tot kroelen.
Over de chronologie van de hier behandelde verschijnselen nog een enkele
o

opmerking. Men moet wèl onderscheid maken tussen: 1 het ontstaan van iu en ia
o

o

uit gm. eu; 2 het ontstaan van iu uit gebroken e of i; 3 het ontstaan van iu uit îw
o

(uit êw uit aiw); 4 de ontwikkeling van de dalende tweeklank iu tot een stijgende ju
en van de dalende tweeklank ia tot een stijgende ja. De eerste twee verschijnselen
zal men moeten plaatsen in de Chaukische tijd, d.w.z. in de eerste eeuwen van
onze jaartelling. Van het derde verschijnsel kan men alleen zeggen dat het voor het
vierde moet liggen en van het vierde dat het zijn beslag moet hebben gekregen vóór
de frankisering van Holland begon, dus laten we schattenderwijs zeggen: vóór de
11de eeuw. De tendentie tot het stijgend worden van dalende diftongen kan
teruggaan tot in de Chaukische tijd en gezien het volkomen gelijke resultaat in
Holland, Friesland en Groningen is dat zelfs wel waarschijnlijk, maar uit het feit dat
ook de iu uit îw nog mee heeft gedaan met het stijgend worden der diftongen blijkt
duidelijk dat het proces omstreeks de 8ste, 9de eeuw in ieder geval nog niet
afgesloten kan zijn geweest.
Misschien zal iemand na dit alles de opmerking maken, dat dat
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‘Chaukisch’ (Westingwaeoons) naarmate het onderzoek zich verdiept hoe langer
hoe meer op gewoon Oudfries gaat lijken. Deze representatie van gm. eu door ia
en iu, deze breking van e en i onder nog niet nauwkeurig bekende omstandigheden,
tenslotte het stijgend worden van de ia en iu, het is alles zuiver Fries. Inderdaad, ik
moet erkennen dat ik een jaar of tien geleden de afstand tussen ‘Fries’ en
‘Ingwaeoons’ veel groter zag dan hij nu blijkt te zijn. Het Oudfries blijkt meer en
meer een mengproduct te zijn: het heeft een Sassische bovenlaag over een nog
wel heel sterk sprekende Chaukische onderlaag. Tot die Sassische bovenlaag
behoren bv. de palatalisatie van gutturale consonanten in syllaben met hoofdtoon,
de umlaut der lange vocalen en tweeklanken, de ontwikkeling van gm. ê voor n tot
ô en tal van afzonderlijke woorden, al met al een belangrijke import van nieuw
taalmateriaal, maar misschien toch niet zo belangrijk dat het aangezicht van het
oude Fries uit de Chaukische tijd daardoor geheel van karakter veranderd is. De
aparte positie van het moderne Fries te midden van de omgevende dialekten van
Holland, Groningen en Drente, is niet alleen te danken aan de Sassische inslag uit
de tijd dat de stammen uit de streek bij de Elbemonding uitzwermden, maar zeker
niet minder aan het feit dat Friesland door zijn afgelegenheid het best van alle
Nederlandse gewesten weerstand heeft kunnen bieden aan de machtige
o

frankiserende stromingen. Die stromingen volgden vier wegen: 1 van Vlaanderen
o

over Zeeland naar Holland; 2 langs de Rijn naar Utrecht en vandaar ook verder
o

naar Holland; 3 van de Rijn noordwaarts langs de IJsel naar Gelderland, Overijsel
o

en Drente; 4 van Westfalen langs de Eems noordwaarts tot in Oostfriesland en
Groningen. Men ziet dat Friesland precies in de verloren hoek lag waarop alle
stromingen uit het zuiden doodliepen. Het karolingische Oudfries was stellig anders,
van Chaukisch standpunt minder zuiver ‘Fries’, dan het karolingische Oudhollands
of Oudgronings. Maar het gaat te ver wanneer men zegt - zoals ik inderdaad wel
gedaan heb -, dat alleen dit Oudhollands en Oudgronings, of wat daarvan nog als
relict in de moderne Hollandse en Groningse dialekten te vinden is, de taal van de
Friezen in de eerste eeuwen van onze jaartelling zuiver weerspiegelen zou en
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dat de Friese taal van de middeleeuwen tot heden eigenlijk Sassisch is (of Engels).
Wil dit dan dus toch zeggen: ‘een Fries substraat in Noord-Holland’ (en Groningen)?
Neen, het wil zeggen: een belangrijk ‘Fries’ substraat in Friesland! Een ijdel
woordenspel? Toch niet, want ik wil hiermee laten uitkomen dat de hoofdlijn van
mijn vroeger betoog, ook na de latere onderzoekingen, ten volle gehandhaafd blijft.
K. HEEROMA

Bij de ou-diftongering in het Nederlands
1. Als aanvulling bij noot 2), Ts 64, 125, over de benaming sluufeend ‘kleine, schrale
eend’ (‘minor est anate’ zegt Junius), kan nog gewezen worden op het woord smient.
Dit is immers een verholen samenstelling *smê-ent ‘kleine eend’, op dezelfde wijze
gevormd en met ten naastebij dezelfde betekenis als sluuf-eend. Ook het
verbreidingsgebied van sluuf-eend valt binnen dat van smient, dat echter behalve
in Holland ook in de andere Ingwaeoonse kustgebieden voorkomt. Ik geloof dus dat
er veel voor te zeggen is om sluuf- met sluw te identificeren.
2. Een oe uit ol kan ook de Zeeuwse plaatsnaam Zoutelande, uitgesproken
Zoetelande, hebben. Dat hier niet het woord zout, maar het woord zoet in zou zitten,
is onwaarschijnlijk. Immers gm. ô voor dentalen levert een lange oe op, en ou wordt
alleen gebruikt als spelling van een korte oe.
K. HEEROMA
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‘Deus aes’ en ‘Sisink (six-cinq)’
De z.g. Bijbel van Deus aes (waarmee de in 1562 te Emden uitgegeven
gereformeerde bijbel wordt bedoeld) heeft, zoals men weet, zijn bijnaam te danken
aan een glosse in dat werk bij Nehemia III: 5, luidende: ‘De armen moeten het cruyce
draghen, de rijken en gheven niet, deux aes en heeft niet, six-cinque en gheeft niet,
quaterdry die helpen vry’. Hierin is deux aes blijkbaar een aanduiding voor de armen,
1)
six-cinque voor de rijken en quater-dry voor de middenstand . Maar de uitdrukking
deus aes wordt meermalen ook aangetroffen in geringschattende zin. Het WNT
geeft op ‘aas’ en ‘deux’ verscheidene citaten (o.m. Bredero's Lucelle 2424: Hoe ist,
Jan Kurckevaer? Hoe ist, man van deus aes?), evenzo het MnlW op ‘aes’ en
‘deusaes’ (o.m. Volcxkin van deus aes, van cleender weerden; ZVl. bijdr. VI, 334,
212; Het was een pelgrijn van deus ase, Reinaert II 3030), waarin de betekenis
vrijwel gelijk staat met ‘niets’ en overeenkomt met de thans nog gebruikelijke
uitdrukking ‘(een vent van) niks’. Ook lieden van gering allooi worden er door
aangeduid; men kan het volgende ‘door het MnlW gegeven citaat:
Ghi jonfrauwen van deus hase, in u vindic gheene duecht
(Denkm. 3, 115, 50)

toelichten met dit:
De madames van deus aes, alias Hoeren.
(Pasquilmaker 17).

Deus aes, quater-trois (quater-dry) en six-cinque zijn ontleend aan het dobbelspel,
waarbij van ouds de ogen werden geteld met Franse benamingen. [De woordenlijst
in Verdam-Leendertz' uitgave van

1)

De variant:

Deux aas en heeft niet,
Six cinq en geeft niet,
Quater trois moet geven
Daar Deux aas en Six cinq af leven
wordt als ‘glasschrift’ vermeld in Jeroen Jeroens' Koddige Opschriften (1698), I, 130.
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Jacob van Maerlants Strophische Gedichten, Leiden 1918, zegt s.v. sijs: ‘Al de
worpen behalve aes werden in het Mnl. met Fransche namen genoemd’. Het is mij
niet duidelijk, waarom de commentatoren er zozeer van overtuigd waren dat aes
een oorspronkelijk Nederlands woord was; het is ongetwijfeld ook aan het Frans
2)
ontleend .]
Steunend op zekere parallelie met de uitdrukkingen quater-dry en six-cinque komt
men tot de voor de hand liggende verklaring, dat met deus-aes de worp twee-een
bedoeld werd; maar het Wdb. N.T., het MnlW. en verscheidene commentatoren
(Oudemans in zijn Wdb. op Bredero, s.v. aas; Bisschop en Verwijs in 't glossarium
bij de gedichten van Willem van Hildegaersberch) stelden zich op het standpunt dat
niet twee-een de laagste worp was (die toch ongetwijfeld werd bedoeld), maar
dubbel één, en dat dit dan ook de betekenis was van deus aes.
Hoe logisch deze redenering lijkt, zij is niet juist; want de onderhavige uitdrukkingen
zijn niet ontleend aan het eenvoudige gedobbel om het hoogst aantal punten, maar
3)
ze zijn gepopulariseerd door het triktrakspel , waarbij gebruik gemaakt werd van
4)
5)
het ‘verkeerbord’ . In de 17e eeuw luidde een der spelregels dat dubbele worpen
dubbel telden; dubbel zes telde dus 24 punten, dubbel éen gold vier punten. Hierdoor
is het duidelijk dat de worp twee-een, die drie punten telde, inderdaad de laagste
was. De betekenis van deus aes is dus niet dubbel éen, maar twee-een.

2)

3)

4)

Zie F. Godefroy: Dictionnaire de l'ancienne langue franç., Complément s.v. as: ‘face du dé à
jouer marquée d'un seul point’. Voor de betekenis vgl. het aldaar gegeven citaat: ‘sur la terre
du prince que je n'aime deux as’.
In De Navorscher II, 366 werd bij de bespreking van de uitdrukkingen door een der
medewerkers ten onrechte verondersteld, dat ze ontleend waren aan 't dobbelspel passe-dix;
De Jagers ‘Archief’ IV 354 brengt ons niets verder.
Waarschijnlijk waren triktrak en verkeren niet identiek, blijkens de volgende plaats (op blz.
37 van de heruitgave in 1867 door G.D.J. Schotel van P. Godewijck's Wittebroodskinderen,
1641):

Ticktacken kanje braef, daer hoorick u in prysen,
'tVerkeeren bovendien, en oock in mommekans......
5)

Ik heb daarvoor geraadpleegd de ook in ons land toen veel gebruikte Academie universelle
des jeux, Paris 1717.
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Hiermee wordt tevens de moeilijkheid tot oplossing gebracht, die Verdam (MnlW.
I, 199) zich gesteld zag in de volgende tekst (te vinden bij J. van Vloten, Het Nederl.
Kluchtspel, bl. 48; in de 2e druk bl. 52):
Meester:
Aernout, spelt mij tien.
Aernout:
Ick spel u deux aes met cysase.

Het MnlW., deux aes opvattend als tweemaal éen, en cysase als zesmaal éen, komt
hier met zijn telling natuurlijk niet uit en zegt: ‘...Of is de plaats misschien bedorven,
en moet men lezen: Ick spel II deux aes met cysase, d.i. twee tweeën met zes =
tien. Men behoeft dan slechts voor u te lezen II’. De plaats is in 't geheel niet
bedorven; met twee-een (3) en zes-een (7) telt Aernout inderdaad 10.
‘Quater trois’ (quater dry) heeft blijkbaar geen aanleiding gegeven tot verder
taalgebruik. Anders is het met six-cinque (in uiteenlopende spelling). Het WNT geeft
s.v. sisink enige plaatsen met deze uitdrukking, waarbij echter in het oog gehouden
dient te worden, dat de betekenis teruggaat op twee verschillende gebruikswijzen.
De ene is ontleend aan het gewone gedobbel om het hoogst aantal ogen; hierbij
had de worp zes-vijf weinig kans te worden overtroffen of evenaard:
Daer is sijs cinq, je moet betalen het gelag.

(Van Santen: Lichte Wigger 19)
Hierop berust ook het gebruik in de betekenis ‘op het kantje af’, waarvoor het
WNT (t.a.p. sub 2) een plaats citeert uit Boekenoogen:
't Was sisink of hij had onder 't rijtuig 'elegen.
Maar dikwijls treft men de uitdrukking aan met de toevoeging

‘in den hoek’, waarvan het WNT geen uitleg weet te geven. Wel deelt het mee dat
de woorden in ‘smalende toepassing op een persoon’ voorkomen:
Kijck, kijck wat hier sit! sies-sinck in den hoek. Wel
wat sal ick daer af maecken? 'k En weet oft een spoock
oft gespens is.

(Ogier: De 7 Hooftsonden, V, 211)
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En s.v. sisinken geeft het WNT enkele citaten, waarin sisinken in den hoek ‘zeker
dobbelspel’ moet aanduiden:
In de kaatsbanen, Hoerhuizen, Trokken, Troeven, siessinken
in de hoeken.

(Bernagie, Het Studente-leven 27)
Thuis zeggen ze tegen de vrouwen, dat ze op een compartitie
moeten zijn, maar ze comparitzen malkaer daar niet kwalijk
met zizinken in de hoek te spelen.

(Krook, Theez. Juffers 6)
De oorsprong van de uitdrukking moet gezocht worden in het triktrakspel, dat met
het verkeerbord gespeeld werd. Dit had de volgende indeling:

De eerste driehoek links onder diende om er de schijven op te stapelen. Als nu
een speler bij het begin zes-vijf wierp, kon hij met zijn schijven de meest rechtse
driehoek (no. 11) bezetten, wat hij dan waarschijnlijk deed onder de zegevierende
uitroep: Six-cinque, in de hoek! Want had hij eenmaal die plaats bezet, dan was er
weinig kans dat hij nog door zijn tegenstander kon worden overwonnen. We lezen
althans in het reglement in de bovengenoemde Académie universelle des jeux: ‘Une
des meilleures maximes du Trictrac est de s'emparer le premier du coin de repos,
nommé ainsi parceque celui qui l'a pris est tranquille, n'apprehendant point d'être
battu par son
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adversaire; et ce coin est toujours la onzième case, sans compter celle où les Dames
sont empilées’.
Men kan zich voorstellen dat de uitroep: ‘Six-cinque, in de hoek!’ voor
buitenstaanders een der meest karakteristieke kenmerken van het spel is geweest.
Zo kon ‘sisinken in de hoek’ de betekenis’ triktrakken’ of ‘dobbelen’ krijgen. Het
boven vermelde citaat uit Ogier's Seven Hooftsonden levert een voorbeeld van de
eigenaardige ‘verdichtingen’, waarbij éen deel der uitdrukking op de voorgrond
treedt, terwijl de betekenis van het andere deel wordt onderdrukt: men behoefde
maar ergens in een hoek te zitten, om de kans te lopen te worden begroet met: Ha!
6)
Sisink in de hoek! . In de Gedichten van Lambert Vossius (Brugge 1625, bl. 278)
komt een gesprek, of liever een debat voor tussen twee tegenstanders; als ze elkaar
hun mening gezegd hebben, valt een (niet onpartijdige) derde den laatsten spreker
bij met de woorden:
Kijck 'tis een tictac-bardt; six-cinq, 'tis inden hoecke.
De eerste helft van deze regel bevat blijkbaar een vergelijking (‘Het is net als bij
een triktrakbord’), die door de tweede helft wordt gecommentarieerd: ‘Dat is een
goeie zet (Goed gesproken, daar kan hij niet veel op antwoorden)!’
Amsterdam
J.F.J. VAN TOL

6)

Zie de bespreking van wildebras, zenuwknoop e.d. door C.B. van Haeringen in het De
Vooys-nummer van NTg XXXVII blz. 45.
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Fielesepee - fiets
In zijn artikel Gevoelswoorden houdt Heeroma nog steeds vast aan zijn verklaring
van fiets uit fielesepee. Ik betwijfel echter of hij er ooit toe gekomen zou zijn wanneer
hij, zoals ik, de intrede van fiets (en de dood van fielesepee) had meegemaakt. Om
haar te aanvaarden moet men aannemen dat in een bepaalde tijd fielesepee en
zelfs de verdere verbastering fieselepee gangbare woorden waren, althans in die
kringen waar het woord fiets het eerst ingang vond. Maar zo was het niet. In de
jaren 1880-90 was het wielrijden nog een zeer exclusieve sport - ik herinner mij dat
het een evenement was, toen in 1890 of 91 een merk van ƒ 120 aan de markt kwam.
Bij degenen die een rijwiel bezaten of met de bezitters verkeerden werd het woord
fielesepee niet alleen niet gebruikt, maar het gebruik er van was zelfs voldoende
om iemand voor de omgang onmogelijk te maken. Ik herinner mij dat ik bang was
om vélocipède te zeggen, omdat iemand eens zou kunnen denken dat ik fielesepee
zei. Het onbeholpen vélocipède werd trouwens onder jongelui ook zeer weinig
gebruikt. Wat zei men dan wel? Vóór de intrede van de safety was dunkt mij het
gewone woord tweewieler, deels een vertaling van eng. bicycle, deels in
onderscheiding van de vooral als kinderspeelgoed bekende driewielers. Van zulk
een driewielertje tot een kind sprekende mocht men wel fielesepee zeggen en dat
doet mij vermoeden dat fielesepee van oorsprong meer een kinderwoord dan een
volkswoord was, wat voor mij in de klank van het woord steun vindt. Toen de safety
verscheen, werd de naam van het oude model hoge tweewieler, bij verkorting hoge.
De safety bracht zijn engelse naam mee, maar werd, waar het verband het toeliet
liever kar genoemd. Vermoedelijk is dit woord ook reeds op de hoge toegepast.
Vrijwel gelijk met de safety kwam het woord fiets op, dat direct opgang maakte. Niet
als een volkswoord, maar als een woord van de sportieve jongelui, tot wier taal
fielesepee nooit behoord had.
Voor de verklaring van fiets voel ik er het meest voor uit te gaan
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van de naam van de Wageningse rijwielhandelaar Viets. Levendig herinner ik mij
mijn verbazing, toen ik, in 1890 in Gelderland zijnde, de naam las van de handelaar
die net heette als zijn artikel. Wageningen was een kleine plaats, maar het had zijn
landbouwschool, toen vooral bezocht door voor indies houtvester studerenden, met
een groot percentage Hagenaars van indiese geboorte - juist een kring waar reeds
vroeg druk gefietst werd. De zaak van Viets was ook geen kleine zaak en Arnhem
was in het bezit van een der weinige wielerbanen. Natuurlijk kon de persoonsnaam
als zaaknaam geen ingang hebben gevonden, wanneer deze geen associaties
opwekte. Voor de mogelijkheid is er de parallel van het aan de naam van de
voormalige Leidse studentenfotograaf Kiek ontleende kiekje, dat zo algemeen werd
omdat het bij kijken paste, dat toch op zichzelf nooit deze naam had kunnen
scheppen.
J.A.N. KNUTTEL
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Fragment van een ‘Leere van Hoveschede’
Verscholen onder den misleidenden titel Fragment van een Fransch-Nederduitsch
Gebedenboek (nr 326 van den Cat. der hss. van de Maatsch. der Ned. Letterk. te
Leiden) vinden we een fragment van een Fransch-Nederlandsche Leere van
Hoveschede. Hoe weinig aandacht men vroeger aan dit fragment heeft geschonken,
blijkt bovendien hieruit, dat dit blad met de verso-zijde als voorzijde is gebonden.
Het is een perkamenten blad van 143 mM. breed en 200 mM. hoog, terwijl de
bladspiegel c. 127 bij 166 mM. bedraagt. De tekst is in twee kolommen geschreven,
links het Fransch, rechts het Nederlandsch, ieder van 30 regels, in een groote
gothische letter (littera textualis). De hoofdletters staan in een aparte kolom en zijn
door een enkele roode streep gerubriceerd. Twee roode lombarden van 2 regels
hoog komen op de recto-zijde voor.
Het fragment zal waarschijnlijk omstreeks 1400 geschreven zijn. Al zou een
vroegere dateering op grond van het lettertype mogelijk zijn, volgens den inhoud
mag men niet verder dan de 15e eeuw terug gaan (cf. noot 6). Het Nederlandsche
dialect is West-vlaamsch. De Fransche tekst heeft weinig afkortingen, de
Nederlandsche meer, maar geen bijzondere. Deze zijn door ronde haakjes
aangegeven, terwijl de ingevoegde letters tusschen vierkante haken staan. Aan den
tekst is niets veranderd.
Uit de 15e eeuw stammen veel dergelijke leeren, gesprekboekjes en livres des
mestiers, die een tweeledig doel hadden: de kennis van een of meer vreemde talen
en goede manieren bij te brengen. Dit fragment vertoont een sterke verwantschap
met de Leere van Hoveschede uit de Bodleian Library te Oxford, uitgegeven door
W. de Vreese in Ts. 52 (1933), blz. 85-142, alwaar men litteratuur over dit onderwerp
kan vinden. Blad 130 b, r. 5 tot blad 132 b, r. 3 stemmen met onze leere overeen.
De verschillen zoowel in het Fransch als in
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het Nederlandsch zijn groot genoeg om te veronderstellen, dat een verwante, doch
niet identieke tekst aan beide hss. ten grondslag ligt.
r.

Ils priront a diu[s]

Si sullen bidde(n) te gode

Que il donne grace

Datti gracie hem gheue

Toudis de bien faire

Altoos van [goeds doen]

Et ensi acquirt on

Ende also vercrijcht men

Lamiste de dieu

Die vrienscap gods

Et de bonne gens

Ende van goeden liede(n)

Pour chou

Daer bi

Doit vn enfe(n)t

Es een kint sculdich

Le mattin quant

Nochtens alst

Il est leues

Es up ghestaen

Prijere et req(ue)rre

Bidde ende v(er)souke

A ihesu xprist

An ihesus kerst

N(ost)re signuer

Onsen heere

Tout poyssant

Almachtich

Et dire chire sire dius

Ende secghen he(er)e god

Vous soyes loes

Ghi moet sij(n) ghedanct

Et gracijes

Ende ghelouet

De tout le biens

Van al den goede

Que vous maues fait

Dat ghi mi hebt ghedae(n)

Je prie

Ic bidde

Pour vous grande

V omme .v. groote

Courtoisie

Houeschede

Que vous me vuelles

Dat ghi mi wilt

Sauuer en corps

Behouden in liue

Et en ame huit

Ende in siele heiden

En cest iour

Desen daghe

1)

Si q(ue) mame soit sauuee Sodat mij(n) siele
behoude(n) sij

1)

Et apres doit on

En(de) d(aer)na es me(n)
sculdich

Saluer le v(ier)ge marie

Te groetene de maghet
m[arie]

Par dire aue marie

Mette secghene aue marie

Hs. doorgehaald.
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Et prijes que elle vuelle

En(de) haer bidde(n) dat
soe wille

Prijer son benoit fil

Bidde(n) hare(n)
ghebenedide(n)
zon [e]

Pour tout chians

Ouer al de gone

Dont dieus

Daer god

Vuet iestre prijes

Ouer ghebeden wesen

Et que elle p(ar) sa

Ende dat soe bi haren
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Misericorde te vuelle

Onfermichede di wille

Empetrer grace

Empittrere grace

An son benoit fil

An haren lieuen sone

Et fai le signe dela

En(de) make teeke(n)
vanden

Sainte crois

Helighen cruce

Onte(n) capron front

An dijn voorhooft

Et di sire dieux

Ende sech heere god

Je vous prie

Ic bidde wil

2)

Que cheste enseigne soit Dat teeken sy3)
Huit et en tout tamps

Heidin en(de) in allen
tide(n)

Ma deffense

Mine bescermenesse

Et contre tous mes

Jeghen al mine

Anemis et puis

Vianden Ende d(aer)na

Laueras te[s] mains

Sultu dine handen
3)
waschen

Netement et ne les chics

Suuerlike ende n[e] laet

Essueras une

Niet droghen

4)

5)

6)

Anappe ne a panne

Ant scolaken no an
lake(n)

De ta chemise

Van dinen hemde

Mais a le twaille

Mer ande dwale

Et secheras ton

Sultu dwaen dijn

Visage et tes ieuix

Ansichte ende dij(n)
oghe(n)

Et dont salues

En(de) dan sultu groeten

Toute chians des hostel

Alle die vanden huus

Et contre to(n) pere (e)t ta Ende tegen dine(n) vader
en(de)
mere

moed[er]

Leiden.
2)
3)
3)
4)
6)
5)

Hs. doorgehaald.
Hs. later aangedikt.
Hs. later aangedikt.
Later aangedikt en waarschijnlijk corrupt.
Volgens F.J. Furnivall, The Babees Book (Londen, 1868), II, p. 12, n. 3, stamt dit voorschrift
uit de 15e eeuw, daarvóór was het wel de gewoonte de vingers aan het tafellaken af te vegen.
Vgl. de Vreese, a.w. op panuce; panne, servet werd later veranderd in a(n) drap.
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Varia Tubantica
De lezer gelieve de volgende notities bij, over en naar aanleiding van Twentse
woordvormen te beschouwen als een nalezing bij enige paragrafen van mijn
proefschrift Klank- en Vormleer van het dialect der gemeente Enschede, Leiden
1938.
1. - bəwönən, bewönderen: (iemand) tot bezinning of rede brengen, § 7, moet
toch wel hetzelfde zijn als het Groningse bemondern, bemundern (Ter Laan), afgeleid
van ndd. *monder, dat later verdween en in de (hgd?) vorm monter (ohd. muntar)
weer werd ingevoerd (Fr.-v. Wijk), volgens WNT via Oostelijke dialecten waarin
monter dan ook algemeen bekend is. Vgl. Rabeler, Ndd. Lautstand im Kr. Bleckede
1911 (bl. 40), fərmynən ermuntern (aus dem schlafe), mnd. vormunderen; en got.
mundon ‘acht geven op’. De herkomst van de w in bewönderen wil mij echter niet
duidelijk worden.
ə

2. - lü ch ledig gaat terug op een vorm *ludig-, werd verondersteld in § 57. Baader
betoogt nu in Ts LIX 238, dat ‘hier ronding van de i door de velare 1 van het Twents
wel degelijk een rol speelt’. Ik neem alleen aan, dat die ronding ouder is dan de
ə

d-uitval, dus lü ch <* ludig- <*lidig-, omdat ook de stadse vorm leuch zich klankwettig
<*ludig- ontstaan laat denken en men bij ronding nà d-syncope eer *luuch zou
moeten verwachten.
3. - mespat (§ 1) ‘gierkuil’ duidt meestal een ondiep gat in de grond aan, waarin
faecaliën en afval worden verzameld; het is steeds pat, patte, niet padde of par.
Halbertsma vermeldde het al, Ov. Alm. 1836: ‘padde, Benthem, opgemaakte
mesthoop’; vgl. Gallée 32: ‘patte mest; pattegat, aaltengat’ en Gallée 73 geeft onder
de ‘afwijkingen in Twenthe’ patte op in de betekenis van mest g a t ; in Twente schijnt
alleen Borne het woord in de zin van vloeibare mest te gebruiken. In de stad
Enschede had men vroeger vóór de huizen zulke vergaarkuilen; in 1820 verdronk
er nog een paard in een ‘pad’ aan de markt (Dr. A. Benthem, Gesch. v. Enschede
1895, 192) en uitdrukkingen als ‘de pat oetsmieten’ of ‘smiet 't meer op de pat’ zijn
er
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nog gewoon. Enkele oude plaatsen van het etymologisch duistere woord vindt men
bij G.J. ter Kuile Sr., Twentsche Eigenheimers, blzz. 162 vlgg., alwaar patte in
strafregisters van Almelo van 1630; een beklaagde heeft zijn dienstmaagd in die
patte gestott (gestoten), enz. Bij Kieft, Homonymie, is één maal padde en patte
aangegeven op het Twentse deel van de ‘gier’-kaart, zeker terecht.
4. - maot ‘metgezel’ heeft niet de te verwachten aa-klank (vgl. Fr.-v. Wijk; van
belang kan daarbij zijn Bommelerwaards gemaots, Van de Water 78), waarop § 17
de aandacht vestigde met de vraag ‘Heeft maot de ao van kameraod (vgl. § 73)?’
Baader schrijft, Ts LIX 238, dat die verklaring (sic) minder waarschijnlijk lijkt en dat
maot met zijn ao ‘wel uit een dialect langs de Noordzeekust’ zal stammen. Iedere
Twent, die zich van die afwijking rekenschap zou geven, zou echter op mijn gedachte
komen: het onregelmatige mv. mäö ‘maats’ (met de toch al niet veelvuldig
voorkomende meervouds-äö) doet denken aan het synonieme, regelmatiger
gevormde en ook gebruikelijker kameräö (met -d-syncope; terwijl maot vanouds
eindigt op -t). Ook andere gegevens doen vermoeden, dat wederzijdse vervorming
hier mogelijk is, want daar waar het mv. maoten het gewone is (in Groningen; waar
toch veel mvv. op -s voorkomen) kent men ook het mv. kammeraoten. En een
formatie als maotske (vrouw. metgezel) maakt ook de indruk van gevormd te zijn
naar het voorbeeld van het ook elders opgetekende (zie Weiland; ook Schönhoff,
Emsl. Gr. 53) kammeraodske; vgl. n.l. Ter Laan: ‘maotske = kammeraodske’. Ook
een afwijkende klinker heeft ‘maat’ bij Dr. Jacob, Dialect van Grave § 16; Weynen,
OTt VII 142, denkt bij dgl. gevallen ook aan versmelting. Stellig is maat een
zeemanswoord van de 17de eeuw; Kil. maet en vgl. zijn medmaet (< metgezel en
o

maat); verder bruloft maedts a 1570 (Ts. 43, 279), en WNT. Mij doet het vooral
aan het kaartspel en de kazerne denken, doch dat het uit de schipperstaal stamt is
zeker, en lang bekend: zie WNT (en vgl. het aan het Ndl. ontleende eng. mate).
Maar dat net zijn ao uit ‘een dialect langs de Noordzeekust’ behouden zou hebben
en door Holland heen die ao meevoerde tot in de Oostelijkste tongvallen is een
vermoeden, dat althans aannemelijk gemaakt wil worden.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

30
5. - muur (adj.): versleten, vergaan is nog gewoon en had in § 15 wel een plaats
verdiend bij buurt ‘beurt’, kuurn, ‘keuren’ enz. Men zegt het vooral van voze
metselstenen, oude zijde, bros linnen. Te Winterswijk mäör. Vgl. Ter Laan: meure
steedn (zwakke plekken, in weefsel); en Woeste (Wfäl. Wtb.) mǫ̈r ‘mürbe, reif’; mndl.
moru, meuru ‘murw’; en Edvin Brugge (Vokal. der Mda. von Emmerstedt, Lund 1944,
blz. 69).
6. - nèèzie ‘kantwerk langs vrouwenhemd, gordijn’ (§ 26) was van ‘mij onbekende
herkomst’. Het is, zie ik nu, zeker hetzelfde als het reeds oude ndl. naaizijde waarvan
het WNT verschillende plaatsen vermeldt, al wordt in Twente door naaisters noch
door anderen enige samenhang met ‘naaien’ of ‘zijde’ meer gevoeld.
a

7. - ö wərèèmp ‘overhemd’ met umlaut (< ubiri): § 14, vgl. 32 echtəbóks
‘achterbroek’ enz., § 58 ündəbóks ‘onderbroek’; ‘ondermelk’ heeft umlautsvocaal
bij Ribbert, Phon. des Dial. von Tilligte, blz. 35. Klokman schreef in Driem. Bl. II 86
n.a.v. de äöverstraote in Deventer, die verhollandst werd tot ‘oeverstraat’, omdat
ndl. ‘overstraat’ te D. toch *aoverstraote zou wezen: ‘zeker nog geen twee eeuwen
geleden luidde in Deventer de uitspraak van over niet aover maar äöver, evenals
thans nog hier en daar in Salland, Twente en de Graafschap.’ Dr. W. de Vries, Leuv.
Bijdr. XXI 125-6, citeert een dgl. mededeling van Klokman. Vgl. ook Nörrenberg in
Festschr.-Borchling 1932, 301, Schmeding, Die Mda. des Kirchspiels Lavelsloh
1938, § 2, en over het wisselen van ower-öwer enz. op Platduits gebied vooral
Torsten Dahlberg, Die Mda. von Dorste I (Lund 1934) 77.
8. - rioelen ‘diep ploegen; een ww. rioelen, door het WNT in de 18de eeuw als
Twents vermeld, ken ik niet’ (§ 22). Blijkens de aanhalingen in het WNT hoort het
vanouds in de Oostelijke landbouwerstaal thuis. Vgl. bovendien Halbertsma, Ov.
Alm. 1836: rioelen ‘diep ploegen’; en Heiermeier, Die landwirtsch. Fachausdrücke
Westfalens enz. blz. 37: rijoŭln ‘tiefe Furchen ziehen; das Wort stammt aus dem
Niederländ.; frz. rigoler von rigole, ostfr. rejôl kleiner Graben’, enz.
9. - sleuch, slooch ‘sloeg’, zeuch, zooch ‘zag’, § 95; vgl. voor
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dgl. dubbelvormen in de praet. der sterke ww. nu ook Kloeke, Ts LVIII 110 noot.
r

10. - spòò n: de dikke latten of stammetjes waarop de panlatten gespijkerd worden
(os. sparro ‘balk, staak’ > mnl. sperren, mnd. spēren, zie Fr.-v. Wijk s.v. s p a r ),
r

bleef in § 32, 1) onvermeld; vgl. aldaar wel, met lange vocaal voor rr, vòò
r

gecastreerde big en kòò kar. Het woord heeft ook te Kampen (Gunnink 213: spōarə)
en Deventer (Draayer 50: dakspóren) die vocaal. In Twentse dagbladen leest men
in advertenties wel eens van ‘daksporen’. - Niet bij Woeste, Ter Laan, wel bij Gallée
62: spaore (Overijs. Heino), Niekerken (Das Feld u.s. Best. im Ndd.) 17, en zie
Westdui. vormen vooral bij Sarauw, Ndd. Forsch. I 123. Ook te Enschede, trouwens
r

in heel Twente, is spòò n de gewone vorm. Vgl. reeds mnl. spar, spaer ‘spar’.
11. - zül m. ‘drempel’ werd niet genoemd in § 14, 15 omdat men daar *zöl had
mogen verwachten; bij Fr.-v. Wijk wordt het immers met lat.-rom. solea (> fra. seuil
‘drempel’) vereenzelvigd. In W.-Duitsland, O.-Ndl. kan men zich het om genoemde
reden niet recht voorstellen, dat het een leenwoord zou wezen (wat Fr.-v. W., Kluge
e.a. mogelijk achten). Reeds Jellinghaus, Wfäl. Gr. 1885, 53 en Niblett, Gramm. der
Osnabrückischen Mda. § 28, nu ook Pessler en Mackel (Ndd. Jb. 53) beschouwen
zül als een germ. woord < *swalja-‘verhoging’ (> hgd. schwelle) en zo doet Van
Ginneken bij het ‘dorpel’-kaartje in OTt II 52. Vlaams zulle (en zelle, zille) waag ik
één der relicten der Saksische rovers-kolonisten uit de 3de en 4de eeuw te noemen.
Verder is zul op vrijwel het gehele Saksische gebied van Nederland inheems. Niet
alleen (naast ‘drempel’) in Twente en een deel van Drente, zoals het Taaltuin-kaartje
doet denken; maar ook nog in Kampen, zij het in de verengde zin van ‘hout in een
koestal waar de koeien met de knieën tegen liggen’ (Gunnink 247; in Twente heet
dat het ‘grondhout’ gelijk ook in het WNT te lezen is); en in Barneveld en omgeving:
zul ‘drinkbak voor koeien’ (Van Schothorst 232), en Westerwolde: 't sulholt
‘dwarslegger voor de koestal’, enz. (Ter Laan 995). In de koestal, daar vindt het
Saksisch van de randgebieden een onderkomen.
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ə

12. - zû brann ‘oprisping uit de maag’ wordt in en om Enschede opgevat en
verhollandst als ‘het zuurbranden’. Volgens § 13 kan het evengoed Kil. sode
‘oprisping’ (hgd. sodbrennen, vgl. Woeste) bevatten. Dat doet het echter zèker
blijkens Ter Laan's opgave: 't zeubrann ‘het zuur’ naast 't zobrann, en Maastrichts
de zoei (Endepols, Mestr. Spraok 76).
13. - vîm ‘120 garven’. Elders, in Gron. en Dre., viem < os. fimba. Het bleef ten
onrechte ongenoemd in § 55 4 (met de î staat de û van kûm in § 55, 6 op één lijn).
a

14. - vle g adj., mak, gedwee (van een paard) heb ik wel te Haaksbergen, Buurse
gehoord, juist niet in Enschede. Vgl. Gallée 49: vlège ‘mak’, Ter Laan: fleeg ‘flink,
ferm, vlug, dikwijls’, Woeste 303: flêge ‘kraftig wohlgenährt, schön’, Van Schothorst
vlèèch ‘slank, lenig’ (vgl. Leopold, Schelde-Weichsel I 508 te Uddel: 'n vleeg ker'ltje).
De herkomst: omndl. vladich, vledich ‘netjes, keurig, rein’ (Teuthonista), dat stellig
hetzelfde woord is, en mndl. onvladich, hgd. unflat, ndl. onverlaat: zie WNT.
r

15. - weendòò ‘wervelwind’ kan men in Twente wel eens horen opvatten als eig.
betekenende een wind-ader; § 73 vraagt of er aoder (ader) in kan schuilen. Doordat
het Prof. Verdenius minder waarschijnlijk voorkwam, bleef mijn aandacht er op
gericht en zag ik WNT III 2908: ‘door. Alleen bij Berkhey aangetroffen. - Kleine
windhoos. - Men bespeurt hier te Lande nu en dan eene soort van Hoozen, of liever
Winddooren, onder welken naam die bij 't gemeen, in R h i j n l a n d bijzonder, bekend
zijn, enz. N.H. I 412.’ Men mag het opvatten als een samenstelling met WNT door
I znw., mnl. door, mnd. dor, hgd. thor ‘dwaas, zot’, dat blijkens mijn mededeling in
Ts LVII 150 in iets andere zin (‘suffig, dromerig’) nog in een groot deel van O.-Ndl.
voortleeft. Vgl. voor de betekenis de samenstelling windgek ‘beweegbare, met den
wind meedraaiende kap, die men op een schoorsteen plaatst om het roken te
beletten en welke tevens als windwijzer dienst doet’ (WNT). Van elders is mij
winddoor niet bekend. De benaming is Overijsels, al zegt heel het Noord-Oosten
van Twente: windhekse; Achterhoeks is vesseköttel, Drents nukstaart.
16. - wîrək (enz.) ‘woerd’ werd in § 11 zonder veel overweging
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gerangschikt bij vormen met oudgerm. i in open lettergreep. De bescheiden lezer
bemerkt immers weldra, dat bij een ordening als die van de korte klinkers in open
syllaben verschillende woorden en vormen daar komen te staan waar men hen
volgens andere dialectbeschrijvingen of volgens de etymologische woordenboeken
niet zou verwachten. Om veel uiteenzetting te vermijden leggen de meeste
dialectologen van hun schikking weinig rekenschap af, door de bank minder dan ik
mij kon veroorloven. Maar menigmaal liet ook ik een verantwoording achterwege
bij een ordening die wel anders had kunnen uitvallen; zo doende heb ik ook niet
getracht om den wierek zout op de staart te leggen. Hij had ook bij woorden met
door umlaut ontstane a geplaatst kunnen worden, natuurlijk: die klinkers a en i zijn,
in open syllaben, in Twente en Westfalen samengevallen. Bovendien, ten derde,
wordt die woerd-naam in verschillende Twentse tongvallen gesproken met een
klinker, die daar overigens de gewone vertegenwoordiger is van oudgerm. e in open
a

syllabe (Vriezenveen wjeak, Goor wèèk, Boekelo we k, Hengevelde wēak; misschien
ook Deventers wèk, zie Draayer, dat ook ä kan bevatten). Zulke e-vormen kan men
slechts vermelden, denkende aan iets als een secundair verloop van het vocalisme
naar de ouderdom en oorzaken waarvan men alleen gissen kan. Zoekend naar
ə

a

verdere steun bij de beschouwing van wîrək (ook wî k, we k) raadpleegt men
(vergeefs) de boeken van Sarauw, Lasch en gaat men de opgaven uit de bestaande
dialectgrammatica's vergelijken om een wirwar van vormen voor zich te krijgen die
zich niet laten samenvatten en die, zoals een Westfaalse onderzoeker eens in arren
moede verzuchtte, ‘wie urfälische Eigenbrödelei anmuten’ (Ndd. Korr. Bl. 48, 37).
De laatste hoop vestigt zich nu op de woordenboeken der etymologen, die geen
opheldering geven: oude vormen met oudgerm. a zijn niet geboekstaafd en de
schaarse gegevens uit vroegere tijd zijn allen betrekkelijk jong (wat het aannemen
ə

a

van ablaut voor Twents wî k naast we k meteen te gemakkelijk maakt; ik blijf dus
denken aan ‘ontsporing’, ‘later verloop’) en geven zo weinig houvast, dat Kluge,
11

Etym. Wtb. d. Deu. Spr. 1930, de eigenzinnige gast (in het mnd. als wedich
voorkomend) maar als een Slavische inkomeling beschouwt. Bij Fr.-van Wijk luidt
het laconieke

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

34
oordeel over mnd. wedich: ‘onzeker’. Na zulke overwegingen ga ik de verzekerdheid
a

benijden waarmee Baader, Ts LIX 238, decreteert: ‘§ 11 wî k “woerd” heeft umlauts-e
(< *wadik), dus naar § 9’. Zo doende kan men ‘heel wat verklaringen van een
vraagteken voorzien’; kan men, om bij den woerd te blijven, ook even een
kanttekening gaan maken in het boek van Wix over de dialecten van het
Teutoburgerwald, die wiək ‘enterich’ ook onder de vormen met wgerm. i rangschikte
(§ 52). Maar dergelijke eenkennigheid onderschat de beweegredenen van een ander
en er is juist bij zulke woorden met vroeger korte klinkers reden om voorzichtig te
wezen. Dat blijkt nu weer uit de uitvoerige en m.i. voorbeeldige verhandeling over
mnd. dēle f. van Nörrenberg, die Wfäl. Forsch. I (1938) bl. 326-357 de kennis van
het platduitse vocalisme in open syllaben aanzienlijk vermeerderd heeft. En wiens
stuk door het streven naar classificatie van de wisselvallige stamvocalen in woorden
als helen, bevelen, geel voor negen tiende uit voetnoten is gaan bestaan. En als ik
schrijf, dat scheln ‘mankéren’ ‘mogelijk’ een oude e bevat die door umlaut uit a is
ontstaan (§ 9), dan zie men althans hoe Franck-van Wijk plus Van Haeringen
oordelen alvorens op te merken: ‘scheln heeft wel oude e, behoort dus naar § 10’
gelijk Baader deed. Misschien laat men dan na om zo kloekmoedig te oordelen over
stamvormen met -el- in huidige dialecten of zelfs zich te verwonderen over den
Zweedsen lector Dahlberg, die het materiaal van 18 dialectgrammatica's gaat
vergelijken bij de vormen schellen, gellen (Studien über den Wortschatz
Südhannovers, 1941, bl. 42 vlgg.), zonder veel resultaat overigens.
17. - baoken ‘uitgangspunt bij grondverdeling’ § 17. Volgens welgegronde
mededeling van den hr. W.H. Dingeldein te Denekamp berust die betekenis op een
constructie van folkloristen, een verzinsel dat door de geletterden grif is aanvaard.
Ook voor mij was die mythe al zo zeer tot werkelijkheid geworden - liefhebbers der
oudheidkunde hoorde ik als jongen al over baokens in die zin sprèken! - dat ik haar
geloofde zonder te weten dat ik napraatte.
18. - In de eerste helft der vorige eeuw moet hòp (hoop) bijna of geheel als hap
o

hebben geklonken; a 1812 schreef een Twent vlatten
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o

en anestakken (aangestoken), a 1840 worden batter (boter) en kapper (koper) als
boers vermeld (§ 12). Precies hetzelfde wordt over het dialect van de boerschap
Wessum - bij Ahaus, even over de grens - bericht. Het wordt door de bevolking met
‘kaggel’ (kogel) en ‘vaggel’ (vogel) gekenschetst en met: zet den karf met tarf in den
staawen achtern aawen, terwijl men heden in Wessum al lang niet meer hoort dan:
koggel, voggel, enz. Te eniger tijd moeten deze en dergelijke woorden echter met
a zijn gesproken, meent ook H. Büld (Kreis Ahaus, 1938, blz. 463). Verder zij
verwezen naar Sarauw I 85; Ts LV 79; Van Ginneken, Ras en Taal 121; en Bergkvist,
Ioncfrouscap XXVII.
19. - kòspel is de naam van de ring, die om het been van het getuide koebeest
kwam te zitten; als curiositeit uit de vorige eeuw werd het mij enige malen door
boeren genoemd. In § 58, 4 werd door mij verondersteld, dat het een samenstelling
was met vocaalverkorting (als in vòspelen ‘voetsporen’) < koe + ? - Maar het zal
kosp-el zijn met bewaarde -sp- als juist in gaspel (gesp) en berispelen (berispen),
want ik lees toevallig bij den Helianddichter: endi ine an enumu karkarea
1

klustarbendiun, lidocospun bilucan (M 2724). Kluge, Grundriss 337 vat dit cosp,
ags. cosp, cops (‘boei’) op als een leenwoord < lat. cuspis < byzant. κοῦσπος; zo
doet ook K. Later, diss. blz. 13 en onwaarschijnlijk lijkt dat niet.
20. - reuthònəch raathoning, met reut, mndl. rote ‘raat’ ontbreekt in § 23; vgl. Fr.-v.
Wijk s.v. raat.
21. - völkə merrie, völkŋvül merrieveulen heet § 15 ‘duister’, doordat ik toen niet
kende mndl. volic, volike ‘mannelijk veulen, jonge hengst’, zie MnlW, dat wel hetzelfde
zal zijn. Wie zich over de semantische verhouding verwondert, leze Szadrowsky in
ZsfdMdaa. 1924; de onderwijzer van Rijssen gaf het op als ‘Overijsselsch vêilke
‘merrie’ in N. en Z. I 217. Ik ken het niet uit Duitse dialecten.
22. - spar-ei ‘klein ei zonder dooier’ § 73 naast in een groot deel van Overijsel en
de Achterhoek spat-ei < een mij onbekend spadde. Het is echter andersom, blijkens
Mnd Wtb is de oude vorm spar-ei ‘das erste, gewöhnlich sehr kleine ei welches eine
henne legt’, waarnaast de bewerkers als moderne vormen vermelden: spôr-, spur-,
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sul-ei. In Twente is spar dus opgevat als - gelijk ber < bedde - ontstaan uit *spadde
> spad > spat. De benamingen zijn oude boerenwoorden, verborgen en verscheiden,
en verdienen verzameld te worden. - Te Gramsbergen is het ook spat-ei. Scholieren
te Koevorden brengen mij uit de Noordelijker omgeving mee de namen: dwirrel- en
dwarreleigien en spoek-ei (d.i. ‘spook-ei’). Het laatste eveneens bij Vehslage, Die
Mda. des Artlandes 12: spauk ‘1 Spuk, 2 winziger Mensch’, spauksā, ‘Ei ohne Dotter’.
Oude Twenten vertelden mij vroeger, dat het voorgeslacht ze weigerde te eten; de
reden is mij onbekend.
23. - ónvroom ‘lomp, onverschillig’, § 76, heeft als onkloor (onhelder), óndeep
(ondiep) de klem op de eerste lettergreep. Het mndl. onvrome betekende:
onbruikbaar; onvroom zaod is in de Achterhoek zaad met dove, loze korrels en in
Westfalen heette draad unfrom als het te slap was (Woeste). Een onvrome kerel,
lomp en onverschillig vaak, wordt in en om E. niet alleen nen ónvroomen maar even
vaak nen onverloomen en onvloomen keerl genoemd. - Niet meer als voorvoegsel
n
n
wordt on- gevoeld in het in Overijsel veel gebruikte, bruikbare oo zələg, o zləg, dat
als ónzələg ook vaak wordt verhollandst: wat zie je er toch ónzelig uit, d.i.
ongewassen, onfris, van het gelaat, of een kledingstuk. Ook het Westfaals van
Woeste kent het als unselig ‘unansehlich, schmutzig’. Wat ik eerst heel
onwaarschijnlijk achtte, bleek toch het geval toen ik de betekenis van onsalich in
MnlW nader beschouwde: in een slechte toestand verkerend, onogelijk; vee heet
b.v. zo onsalich ende so mager dat niemand het eten wilde. En het oost-mndl.
onsélich werd ónzəlig in Overijsel en kreeg de zin van: onzindelijk. In Kampen wordt
het blijkens Gunnink vooral van dieren gezegd en men leest bij hem tevens, dat
daarnaast ook nog onzélig wordt gehoord! - In de Achterhoek te Aalten: ik bun
onzelig ‘ik voel me onwel’ (Driem. Bl. I 95). In Zelhem en omgeving is onzələg, zoals
de hr. J. Broekhuysen mij meedeelt, een alledaags woord voor ‘goor, ongewassen’
van kleding of gelaat en de huisvrouw gebruikt het er, evenals in Twente, ook graag
in haar Hollands. Het Osnabrücks van Lyra (1845) kende het ook: in unseligen
(voetnoot: schmutzigen) Hüüsern (bl. 8, naast elders siälig ‘zalig’).
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24. - In de Inleiding bl. XIV schreef ik niet zonder voorbehoud te kunnen aanvaarden,
wat door dialectgeografen, zoals in Teuthonista X, ‘zum Problem der Stadtmundarten’
was aangevoerd en ik moge van de gelegenheid gebruik maken om n.a.v. Weynen's
boek over De Nederlandse Dialecten op te merken, dat de rol van middelmatige,
op hun oude rechten steeds zo verzotte, p r o v i n c i e steden mij wezenlijk anders
voorkomt dan de rol en de taalhistorie van Keulen of Amsterdam. In Enschede met
zijn toch aanzienlijke bevolkingsinfiltratie der vorige eeuw en nu, verwacht men bij
o u d e r e sprekers meer on-Twents aan te treffen dan er is en steden als Oldenzaal,
Winterswijk, Ootmarsum, Deventer, Rijssen tonen in het spreken van hun dialekt
soms een precisie, een neiging tot purisme en antikiséren, die men slechts van
geleerde dialectminnaars verwacht zoals iedere provinciestad die bezit, en die even
oud is niet als de invloed der vaderlandse cultuurtaal - al heeft die invloed na 1870
dan ook opnieuw een reactie opgewekt en wederom een weerstand in het leven
geroepen - maar even oud eerder is als het burgerdom en de oude stadsrechten.
Wat door Nederlandse onderzoekers geloof ik stelselmatig als een uitzondering
wordt beschouwd - dat een stad in enig opzicht antiekere trekken vertoont dan de
landelijke omgeving, die immers het oude boerenlexicon nog steeds gebruikt - is
elders, door Gilliéron, ook te vaak gesignaleerd dan dat het ten onzent in de provincie
zo vreemd en zonderling is. In Zwitserland, zegt de onafhankelijke Singer, heeft het
land wel vaak het oude behouden, ‘doch ist das durchaus nicht immer der Fall:
vielfach hat die Stadt das Alte bewahrt’ (zie Schweizerdeutsch bl. 19). ‘Contrairement
à ce qu'on observe pour le rayonnement des mots, ce ne sont pas toujours les
centres sociaux qui propagent les changements phonétiques. Voilà longtemps que
M. Gilliéron a remarqué, notamment dans le nord de la France, que le parler des
bourgs ou des petites villes est souvent plus conservateur à cet égard que celui des
environs’, schreef Dauzat, die dat zelf observeerde in de phonetiek van de kleine
steden van Auvergne: ‘beaucoup d'innovations se développent dans les campagnes’.
H.L. BEZOEN
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Nederlandsche woorden in Latijnsche oorkonden en registers tot
1250 (I)
De oudste bronnen van de Nederlandsche taal zijn niet zoo overvloedig, dat men
ook maar de geringste aanwijzing mag verwaarloozen; en toch is dit eenigermate
geschied met de Nederlandsche woorden, welke wij soms in Latijnsche oorkonden
en inkomstenregisters aantreffen. Zij zijn wel niet geheel en al over het hoofd gezien,
maar een systematisch onderzoek, dat toch ten zeerste gewenscht is, heeft tot nu
1)
toe nog niet plaats gevonden . In het Middelnederlandsch Woordenboek vindt men
zoo nu en dan eens een Latijnsche oorkonde geciteerd, Kern heeft zich indertijd
2)
met enkele van deze woorden bezig gehouden en tenslotte heeft Van den Bergh
in het tweede deel van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland een register
3)
van ‘merkwaardige woorden en spreekwijzen’ opgenomen . Dit is alles, indien wij
afzien van de oude glossen, welke een afzonderlijk gebied van onderzoek beslaan.
Het is begrijpelijk, dat de Neerlandici zich slechts bij uitzondering

1)

2)

3)

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal, 1936, 2e dr., 22. Eenzelfde
onderzoek zou gewenscht zijn voor de kronieken. - Prof. De Vooys was zoo welwillend dit
opstel in manuscript te lezen. Daarom en voor zijn waardevolle opmerkingen zeg ik hem
hartelijk dank.
H. Kern, Oudnederlandsche woorden uit Geldersche oorkonden, in De taal- en letterbode,
IV (1873) 133 vlg. en Taalkundige Bijdragen, I (1877) 46 vlg. Het eerste opstel van Kern is
met voorzichtigheid te gebruiken. De door Kern veel gebruikte oorkonde uit het Oorkondenboek
van Gelre en Zutphen (OGZ.) 26 heeft betrekking op het bisdom Augsburg en heeft niets met
Stevensweert te maken; Gafergaria (OGZ. 3) is een verkeerde lezing voor hafergaria
Oorkondenboek Utrecht (OU. 26); de door Kern gegeven verklaring van dit woord kan niet
juist zijn. De vertaling van watrischafum (in OU. 18, 20, 21, 22, 26) als waterschap is zeker
foutief, daar het voorkomen van waterschappen in de 8e eeuw aan de Dommel in
Noord-Brabant strijdig is met wat over de historische ontwikkeling van het waterschap en het
dijkwezen bekend is.
Oorkondenboek van Holland en Zeeland, II, blz. 575.
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aan de oorkonden wagen, een jachtterrein wel bij uitstek voor de historici bestemd.
Op den weg van de laatsten ligt het dan ook het verspreide materiaal bijeen te garen
en den oogst de taalkundigen aan te bieden. Mogen zij nu van hun kant zich de
moeite getroosten om te onderzoeken of hieruit nog nadere gegevens over de
oudste vormen van onze taal geput kunnen worden.
Biedt het gevondene veel nieuws? Het aantal, iets meer dan 175 woorden, zou
dit wel doen vermoeden, maar indien men de onderstaande lijst met het
Middelnederlandsch Woordenboek vergelijkt, blijkt, dat vele woorden - hoewel in
4)
jongere teksten - daar toch reeds vermeld zijn . Het zal dus voornamelijk de
schrijfwijze zijn, waarop men moet letten; doch ook hier schuilt weer een moeilijkheid,
daar de Nederlandsche woorden vaak Latijnsche uitgangen hebben gekregen; het
is dus geen zuiver Nederlandsch meer. Dijk is vervormd tot dikum, dam tot dammum,
voor bedijken schrijft men dicare, enz.; hiernaast vinden we echter ook weer de
Nederlandsche vormen. Het geheel geeft een beeld van afwisseling en groote
ongeregeldheid, zoo geheel en al in overeenstemming met de groote vrijheid in
woordgebruik en spelling tijdens de Middeleeuwen.
Het is begrijpelijk, dat naast de Nederlandsche schrijfwijze van deze woorden ook
de gelatiniseerde vorm in de lijst moest worden opgenomen. Hiernaast komen er
echter woorden voor, die - niet bekend in het klassiek Latijn - toch tot de gewone
terminologie van het middeleeuwsch Latijn behooren, b.v. bannum (ban), burggravius
(burggraaf), sala (saalhoeve), scabinus (schepen). Aangezien dergelijke woorden
niet specifiek Nederlandsch zijn - ze waren ook buiten ons land gebruikelijk - heb
ik gemeend hen achterwege te moeten laten. Het was vaak niet gemakkelijk een
scherp onderscheid tusschen gelatiniseerde Nederlandsche woorden en
middeleeuwsch Latijn te maken, een zekere willekeur bij de schifting van het
materiaal was dan ook onvermijdelijk.
Een zelfde moeilijkheid bestond er om een grenslijn ten opzichte van de
aardrijkskundige namen te trekken. Het was onmogelijk en

4)

Niet vermeld zijn 25 van de 179 woorden, dus 14%.
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5)

ook geenszins de bedoeling om deze laatsten op te nemen . Doch wat wordt er
bedoeld, indien in een oorkonde gesproken wordt over een stagnum, vulgariter mere
vocatur? Is het een nadere verklaring van stagnum ‘een meer’ of een plaatsbepaling
‘Het Meer’? In het algemeen heb ik mij aan den regel gehouden, dat, indien volgens
de oorkonde een plaatsbepaling bedoeld wordt, het woord niet is opgenomen, anders
wel.
Uit practische overwegingen zijn alleen de oorkonden tot 1250 onderzocht, daar
het tweede deel van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht ongeveer tot dat
jaar loopt; het derde deel van 1250 tot 1300 is nog in bewerking. Bij het ontbreken
van een dergelijke belangrijke bron zou het voorbarig zijn thans reeds verder te
gaan; op den duur kan misschien een aanvullende woordenlijst worden toegevoegd.
Overigens zijn de Nederlandsche woorden in dien tijd niet van zulk een groot gewicht
meer, aangezien er in de tweede helft van de 13e eeuw ook reeds geheel in het
6)
Nederlandsch gestelde oorkonden voorkomen . Jongere vertalingen in het
Nederlandsch van Latijnsche oorkonden van vóór 1250 zijn in onderstaande lijst
niet opgenomen.
Voor de taalkundigen is het van groot belang te weten, waar en wanneer de hier
verzamelde Nederlandsche woorden gebruikt werden. Immers met behulp van de
oorkonden kan men de vraag naar de herkomst en het tijdstip van het gebruik van
een bepaald woord vrij wat nauwkeuriger beantwoorden dan met literaire
overleveringen. Toch is ook hier de nauwkeurigheid vaak schijnbaar, zooals spoedig
blijkt, indien men zich van het ontstaan van een oorkonde rekenschap geeft. In het
algemeen wordt in een oorkonde een rechtshandeling vermeld, waarbij twee partijen
betrokken zijn: hij, die de oorkonde

5)

6)

Voor het Oosten des lands zijn de plaats- en boerderij-namen door mij verzameld en als
bijlage bij het tweede deel van Mensch en land in de middeleeuwen verschenen. Het belang
van taalkundig onderzoek der toponymische gegevens blijkt voldoende uit het werk van
Mansion, Van Loey, W. de Vries en anderen. - Een systematische verzameling ontbreekt
nog.
De eerste oorkonde in het Nederlandsch in het Vlaamsche gehucht Bochoute, 1249, in Holland
vanaf 1267, in Utrecht sedert 1278. H. Obreen, L'introduction de la langue vulgaire dans les
documents diplomatiques en Belgique et aux Pays Bas, Revue belge de philologie et d'histoire,
t. XIV (1935) 90-98.
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uitvaardigt (de oorkonder) en hij, die de oorkonde ontvangt (ontvanger). Vooral bij
de oudere oorkonden is de tekst vaak niet door den oorkonder opgesteld, maar
door den ontvanger (het z.g. ontvanger-dictaat). Voor den onderzoeker zijn dus
beide partijen van belang. Bovendien, indien wij door dictaat-vergelijkingen weten
in welk klooster of in welke kanselarij de oorkonde is opgesteld, dan blijft de persoon
7)
van den opsteller (dictator ) door het ontbreken van de historische gegevens nog
in het duister gehuld. Het zou van het hoogste belang zijn pe geboortestreek en
den landaard van den dictator te kennen. De middeleeuwsche geestelijkheid,
zwerflustig van aard, voelde zich niet aan een bepaalde streek gebonden; kloosters
werden soms door vreemdelingen gesticht en bevolkt, onder de namen van de
Utrechtsche bisschoppen en kapittelheeren vinden wij er verscheidene, welke wij
thans tot de buitenlandsche zouden rekenen. Toch moeten wij dezen invloed van
vreemden niet overdrijven, meerendeels zullen de kloosters en de kapittels met
8)
inheemschen bevolkt zijn geweest .
Een bepaalde term of zegswijze kan bij voorkeur gebruikelijk geweest zijn in de
streek, waar de goederen lagen, welke in de oorkonde vermeld worden; dit is bijv.
het geval met de landmaten. Het is derhalve voor den onderzoeker ook van belang,
dat hij weet, op welke streek de oorkonde betrekking heeft.
Bij de inkomsten- en goederenregisters hebben we slechts met één partij te
maken, den ontvanger der inkomsten of den eigenaar der goederen.
Opgenomen zijn dan ook in de onderstaande lijst alle oorkonden en registers,
welke hetzij door den oorkonder, hetzij door den ontvan-

7)
8)

Naast den dictator onderscheidt men nog den schrijver van de oorkonde, meestal zijn schrijver
en dictator dezelfde persoon.
Zoo is bijv. door W. de Vries met den Frieschen invloed van het klooster Aduard op de
schrijfwijze van de plaatsnamen in de oorkonden, waarbij dit klooster betrokken was, niet
voldoende rekening gehouden (W. de Vries, Friese namen in 't Gorecht en over de Drentse
grens, Nomina Geographica Neerlandica, VIII (1932) 21).
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9)

10)

ger met het huidige Nederlandsche gebied in verband staan .
De tijd, waarop de oorkonde is uitgevaardigd, is meestal in het stuk zelf opgegeven.
11)
Soms echter heeft men te maken met vervalschte stukken en dan bestaat de
mogelijkheid, dat de schrijfwijze van

9)

10)
11)

Buiten beschouwing zijn de oorkonden van ‘buitenlandsche’ oorkonders en de
inkomsten-registers van ‘buitenlandsche’ kloosters, waarin goederen vermeld zijn, die in het
huidige Nederland gelegen zijn. Het is twijfelachtig, of de woorden uit de volkstaal, hierin
vermeld, termen van localen aard zijn of alleen gebruikt werden door den oorkonder of den
bezitter van de goederen. Volstrekt onmogelijk is een gebruik van woorden uit de streek, waar
de goederen gelegen zijn, in de inkomsten-registers niet, daar men vaak de jaarlijksche
opbrengsten ter plaatse inde. Vermeld worden de volgende (met * zijn niet vermeld in MnlW):
709 (OU. 18); 710 (OU. 20); 712 (OU. 21); 713 (OU. 22); 717/8 (OU. 26): watrischafum
717/8 (OU. 26): *hafergaria, *hochofinna.
721/2 (OU. 31): hobinna.
Klooster Lorsch: 772 (OHZ. Obr. 7); 776 (OHZ. Obr. 9): ambahte, ambachte; 792/3 (OGZ.
13): hůuba; c. 1200 (OGZ. 163): wahscinsere.
Klooster Werden: 799 (OU. 52): selihova, hova; ca. 900 (OU. 91 = OHZ. 57 = HW. II 73): An
Naruthi thiu kirica endi kiricland fan Almeri te Tafalbergon. An Uuerinon thiu kirica endi al that
* gilendi. Te Amuthon thiu kirica endi kiricland. An theru Fehtu en werr sancti Liudgeri, alterum
sancti Martini. ... Spilmeri s. Pulmeri half. ... An Upguo sivun hofstadi, sivun * werrstadi. Te
Aiturnon sancti Liudgeri. [Interpunctie onjuist, verg. (1050-1100) OU. 208): In Eiteron XIIII
hofstedi]. ...Te Kinleson en alt giwerki; (933-966) (OU. 100): *herimalder, *heriscilling; c. 1000
(OGD. 10): gimenon, haribergi, hura, hus, kiricun, sculd, formida; (1133-1166) (OGZ. 393,
HW. 272-273, 275-277): enlope, scepel, *selilant, *specsvin, *suegkese, waga; c. 1160 (OGD.
34): butir, hurlant, hura, formeda; c. 1250 (HW. II 307-309): maldera.
Klooster Fulda: 10e eeuw (OHZ. 9): *lantsture, mada, *nascpendinge, *rosbannare, *rûtforst,
*wrtaccher.
Klooster Essen: (1216-1226) (OU. 633): *geta, curmedum, *vogedinch.
1245 (OGD. 103): *warandus.
Tenslotte zij nog gewezen op 1149 (OHZ. Obr. 147), uitgaande van den aartsbisschop van
Hamburg voor Hollandsche kolonisten in het Stedingerland: ... acervum, quem Hollandenses
lingua sua vimmen vocant. Op Hollandsche kolonisatie hebben verder nog betrekking 1170
(Hamb. UB. I 238): Uuare; 1181 (ib., 249): vima, wapenrocht, herestrate, weteringe, sworenen;
(1181-1183) (ib., 260): Uare.
In onderstaande lijst zijn de oorkonder, de ontvanger en de ligging van het goed steeds aldus
opgegeven: A (oorkondt) voor B over goederen te X.
De dateering van oorkonden, aan wier echtheid getwijfeld wordt is op de gebruikelijke wijze
met een vraagteeken aangegeven: ?1236. Oorkonden, die in origineel of in een vervalscht
origineel zijn overgeleverd, zijn aangeduid met or. of schijnbaar or. Wanneer niets vermeld
wordt, beteekent dit, dat de oorkonde ons alleen uit een afschrift bekend is.
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de Nederlandsche woorden uit een later tijd dateert. Indien de onechte oorkonde
evenwel groote deelen van een echt voorbeeld heeft overgenomen, kunnen de
Nederlandsche woorden uit den aangegeven tijd stammen.
Ons onderzoek heeft zich uitgestrekt over al die provincies waarvan moderne
oorkondenboeken bestaan; derhalve zijn Friesland, Noord-Brabant en het niet tot
Opper-Gelre behoord hebbende deel van Limburg buiten beschouwing gebleven.
Friesland en Noord-Brabant bezitten beide een zeer spaarzame overlevering van
oorkonden uit den tijd vóór 1250.
In welke gevallen gebruikte men Nederlandsche woorden in de Latijnsche
oorkonden? Vrijwel steeds wanneer het Latijn niet over geschikte equivalenten
beschikte; zoo bijv. voor de namen van maten (ook landmaten) en gewichten,
juridische termen, en vooral de terminologie van het dijk- en polderwezen. Dit is wel
zeer kenmerkend voor de bemoeiingen der Nederlanders met het waterstaatswezen.
De meeste Nederlandsche woorden komen dan ook uit de lage, waterrijke streken,
Holland, Zeeland en Utrecht.
Tenslotte nog enkele practische toelichtingen. In de onderstaande lijst is steeds
bij elk woord de desbetreffende plaats van het Middelnederlandsch Woordenboek
gevoegd; voor verdere beteekenissen zij daarnaar verwezen. Hier is alleen de
verklaring gegeven, welke het best in het verband van de oorkonde paste. Woorden,
welke niet in het Middelnederlandsch Woordenboek voorkomen zijn met een *
voorzien. In enkele gevallen is historische en rechtshistorische literatuur opgegeven,
waar men nadere inlichtingen kan vinden. Uiteraard is hierbij niet naar volledigheid
gestreefd.
De gebezigde afkortingen zijn de volgende:
OU., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, uitgeg. door S. Muller Fzn. en K.
Heeringa, 1920-1940, 2 dln.
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OHZ., Oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgeg. door L.Ph.C. van den
12)
Bergh, 1866-1873, 2 dln. .
OHZ. de Fr., Oorkondenboek van Holland en Zeeland, supplement, uitgeg.
door J. de Fremery, 1901.
OHZ. Obr., Oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgeg. door H. Obreen,
1937, 1 afl..
OGZ., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen, uitgeg. door
L.A.J.W. Sloet, 1872-1876, 2 dln.
OGD., Oorkondenboek van Groningen en Drente, uitgeg. door P.J. Blok e.a.,
1896-1899, 2 dln.
Fontes Egm., Fontes Egmundenses, uitgeg. door O. Oppermann, 1933,
Historisch Genootschap, Werken 3e serie no. 61, voornamelijk blz. 66-94 (liber
sancti Adalberti) en oorkonden blz. 211-254.
HW. II., Rheinische Urbare Bd. II, R. Kötzschke, Die Urbare der Abtei Werden,
I, 1905, Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, XX.
Voor literatuur is voornamelijk verwezen naar A.S. de Blécourt, Kort begrip van
het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, 1939, 5e dr. (de Blécourt); I.H. Gosses, De
rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen, 1917 (Gosses, Zeeland);
id., Welgeborenen en huislieden, 1926 (Gosses, Welgeborenen); id., De organisatie
van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente, 1941 (Gosses, Drente). In
sommige gevallen ook naar Slicher, Mensch en land in de Middeleeuwen, 2 dln.,
1944 (Slicher I, II).

12)

In het door mij gebruikte exemplaar zijn verschillende oorkonden door Prof. I.H. Gosses
gecollationeerd.
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A.
Alderman (aldermannus). (1233, OU. 851, or., bepalingen van schout en
schepenen van Utrecht over den wijntap), hoofden van de hanze van de
kooplieden op den Rijn te Utrecht: si quis potaverit et de hoc convictus fuerit
per duos aldermannos, hansa sua carebit; (1249, OU. 1193, gildebrief van het
lakenkoopersgilde te Deventer), hoofden van het lakenkoopersgilde te Deventer:
cum aldermanno; (1245, OU. 1058, = OGD. 105, oudermannen en gemeente
van Groningen voor het klooster Jesse bij Haren), raadslieden te Groningen:
aldermans ac universitas in Groninge. MnlW, V 2040, ouderman, bestuurder van een corporatie, gilde, ook van een
stad.
Ambach (ambacht, ambocht), (?1083, OHZ. Obr. 89, schijnb. or., graaf van
Holland voor klooster Egmond over rechtsmacht te Alkmaar), rechtsbevoegdheid
in een bepaald district,district zelf: iudiciariam potestatem in Alcmere, que
ambach vocatur teotonice; (= Fontes Egm. blz. 65), officii de Alecmaria, quod
ambacht dicitur; (1231, OHZ. 327, graaf van Holland voor Nicolaas Persyn en
W. van Egmond over ambacht te Petten), jurisdictionem, que ambocht dicitur.
- Verg. 772 (OHZ. Obr. 7) ambahte; 776 (id. 9) ambachte.
MnlW, I 389, XI 10. De Blécourt, 40, 44.

B.
*Balkensliete. (1240, OU. 947, klooster Oostbroek bij Utrecht voor particulieren
over rechten in het Westerwolt bij Maarsbergen), hout voor dakbedekking?:
retento nobis hoc jure, quod tegulas et ligna, que dicuntur balkensliete... semper
excipimus inoffense.
MnlW, VII 1271, sliet: dunne paal.
*Banchus. (? 1213, OHZ. 235, graaf van Holland verleent stadsrecht aan
Geertruidenberg), vleeschhal: banchus carnificum.
Barg (bargo). (c. 1022, OU. 177, koster van de kerk te Tiel schrijft aan den
bisschop van Utrecht over een vrouw te Lechna (aan den Rijn in Duitschl.?),
die op St. Bartholomeusdag den oogst wilde
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binnenhalen en daarvoor gestraft werd), schuur: et se manipulos in quoddam
tectorium, quod barbara lingua barg vocatur, jactandos preparabat; (1246, OU.
1102, or., Gerard van Over de Vecht voor het kapittel van Oudmunster te
Utrecht over goederen te Linschoten), domum et bargones, aream et agros.
MnlW, I 912, berch: hooi- of korenberg; ib., I 913 berchhuus: bergplaats, schuur.
A.R. Hol, De hooiberg en zijn verspreiding, Volkskunde, 46 (1946) 22-43.
Bede. (? 1177, OU. 494, schijnb. or., graaf van Gelre voor burgers van Utrecht
over tol te Rijnwijk bij Wageningen), tolheffing: cotidiana et gravi exactione,
quę vulgo bede dicitur; (1248, OHZ. 450, graaf van Holland voor klooster
Bethlehem op Schouwen over goederen te Brijdorpe, ald.), belasting: a petitione,
quod bede dicitur liberam.
MnlW, I 617. Vlgs. Gosses, Welgeborenen, 20 bede in OU. 494: fooien, geen
tolheffing. Fontes Egm., p. 164*.
Binortan. Bisuthan. ((777-866), OU. 49, goederenlijst van de St. Maartenskerk
te Utrecht, goederen bij de Vliet, Zuid-Holland), ten Noorden (resp. ten Zuiden)
van: binorthan Flieta... bisuthan Flieta.
MnlW, I 891, benorden. MnlW, I 1123, besuden.
*Brenga? (1219, OU. 670, or., abt van Oostbroek bij Utrecht voor het
Vrouwenklooster over goederen in de prov. Utrecht), beteekenis onduidelijk:
Item in Ueno XI jugera, que etiam solvunt II modios siliginis et IIII solidos ad
brengam.
In een noot bij OU. 670 merkt Heeringa op: De lezing is duidelijk, de beteekenis
is duister.
Brink. (1206, OU. 573, or., overeenkomst tusschen het kapittel te Deventer
en het klooster te Varlaar in Westfalen over de grenzen der kerken te Deventer),
marktplein te Deventer: ab australi parte fori, quod vulgo brink dicitur.
MnlW, I 1445, XI 63. Nomina Geographica Neerlandica, III 328. Slicher, II, 70.
Broke. (?(1182-1206), Fontes Egm., blz. 92, goederen-register van het klooster
Egmond, goederen in Assendelft, Noord-Holl.), broek-
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land, moerasland: In Escemdelf iuxta Wirefert in broke octo virgas et dimidium.
- Verg. (1000-1100), OGZ. 122, in palustro sive bruco.
MnlW, I 1450, broec. Slicher, II, 54.
*Buerkoer (borkore). (1233, OU. 856, graaf van Gelre verleent stadsrecht aan
Emmerik), bepalingen van minder belang door de burgers zelf uitgevaardigd:
sed in minoribus articulis et causis, in quibus inter se cives sua statuta statuere
consueverunt, quod wilkoer sive buerkoer (ms. B: borkore) appellatur.
Buttink. (? (1130-1161), Fontes Egm. blz. 84, 85, register van klooster Egmond,
rechten in Noord-Holland), eig. botding, het geboden ding, hier in de beteekenis
van geldsom te betalen door de ministerialen van het klooster: quandam
pensionem dare solent ministeriales ecclesie comiti terre, que buttink dicitur,
cui pensioni presidebit villicus ecclesie, cuius summa est triginta solidi.
MnlW, I 1396, een drie-jaarlijksche belasting. O. Oppermann, Untersuchungen
zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts, I (1920)
225.

D.
Dam (dammum). (1165, OU. 448, keizer Frederik I doet uitspraak in geschillen
tusschen den bisschop van Utrecht en den graaf van Holland over een dam in
den Rijn bij Wijk bij Duurstede), dam: obstructionem illam Rheni, que vulgo
dicitur dam, prope villam, sive in villa, que appellatur Wich; (?1202, OU. schijnb.
or., overeenkomst tusschen bisschop van Utrecht en graaf van Holland over
dam bij Zwammerdam), dammum in Suadenburch; (1226, OU. 740, or., pauselijk
legaat doet uitspraak in zelfde geschillen), dammum apud Swathenburg.
MnlW, II 47; XI 73. Slicher II, 67.
Daring (darinchon). (1237, OHZ. 362, or., heer van Voorne voor pachters van
abdij ter Does (Vl.), die te Bommenede (Zeel.) wonen), derry, zwavelachtige
veensoort, welke als brandstof en tot zoutbereiding gebruikt werd: terram autem
ipsam tam intus quam extra poterint sicut voluerint in usus et utilitates suas
convertere
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excepto quod eam sine licentia ecclesie de Thosan ad salinam sive ad zel sive
ad darinc effodiendi non habeant potestatem; (1249, OHZ. 493, graaf van
Holland voor klooster Hemelpoort in Zeeland), et darinchon contentum.
MnlW, II 71; XI 74.
Diic (dichum, dicum, dikum). (1156, OU. 414 = OHZ. Obr. 154, or., keizer
Frederik I voor kapittel van St. Marie te Utrecht over goederen bij de Vecht),
dijk: vallum, quod diic vocant; (1203, OHZ. 193, graaf van Holland voor St.
Pietersabdij bij Dordrecht over goederen ald.): in novo dicho; (1221, OU. 693,
or., bisschop van Utrecht voor abdij Duins (Vl.) over goederen in
Zeeuwsch-Vlaanderen), inter dicum de H. et H. extenditur terra; (1237, OHZ.
362, or., heer van Voorne voor pachters van abdij ter Does (Vl.), woonachtig
te Bommenede (Zeel.)), mare irrumpens dikum frangendo terram vastaverit;
(1248, OHZ. 481, graaf van Holland voor abdij ter Does (Vl.) over goederen in
Zeeuwsch-Vlaanderen), infra et extra dikum. - Verg. 1220 (OHZ. 269) cum
moor, diko et utdiko; ... ad dikum reparandum; ... rupto diko.
MnlW, II 184. Slicher II, 67.
Dikare. (1237, OHZ. 362, or., heer van Voorne voor pachters van abdij ter
Does (Vl.), woonachtig te Bommenede (Zeel.)), bedijken: terram abbati, si eam
dikare voluerint, reddere.
MnlW, II 192, diken, bedijken.
Disc. (?1213, OHZ. 235, graaf van Holland verleent stadsrecht aan
Geertruidenberg), toonbank, tafel om koopwaren uit te stallen: mensa
vendentium, disc dicta.
MnlW, II 210.
Doufholt. (1223, OGZ. 471, Hendrik van Kessenich voor klooster Heinsberg
(Duitschl.) over bosch bij Odiliënberg bij Roermond), doodhout, sprokkelhout,
brandhout: ad usum ignis proprii collectionem lignorum, quae dicuntur doufholt.

MnlW, 11 289. Taalkundige Bijdragen, I (1877) 47.
Dune. (1249, OHZ. 493, graaf van Holland voor klooster Hemelpoort in Zeeland,
over goederen ald.), duinen: promontoria, que dune
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vulgariter appellantur. Verg. 1245 (OHZ. 415): a sabulo sive arena volante de
dunis... (in Vlaanderen).
MnlW, II 462.

E.
Elo (helo). (944, OU. 107a, 107b, bevestigd in 1006 (OU. 161), 1025 (OU.
180), (1056-1062) (OU. 216, helo), koning Otto I over het jachtrecht van de
Utrechtsche kerk in Drente), eland: ut nullus... cervos, ursos aut apros, bestias
insuper, quę Theutonica elo et scelo appellantur lingua, venari... presumat.
MnlW, II 610, elen.
Een. (? 1040, OU. 196, bisschop van Utrecht voor het kapittel te Deventer),
een: een gherichte. - Verg. c. 900, OU. 91 en OHZ. 57: en.
MnlW, II 531.
Eninge. (1203, OGZ. 401, verdrag tusschen graaf van Gelre en den hertog
van Brabant over rechten van den graaf in de Kempen), vereeniging, verbond?:
item omne ius, quod idem comes se asserebat habere in unitate tocius
Cempinne, que unitas vulgariter Eninge dicitur, ipsum ducem habere permisit.

MnlW, II 669, vereeniging van personen, steden, enz. onder dezelfde wet; XI
134.
Erenade, zie herevarde.
Erfleen. (1246, OHZ. 416, heer van Putten voor particulier over goederen in
Spijkenisse, Z.H.), leengoed, dat erfelijk is: allodium, quod erfleen vulgo dicitur.
MnlW, II 698.
Evelganc. (?(1125-1161), Fontes Egm. p. 85 = OHZ. 293 op 1226, goederenen inkomstenregister van klooster Egmond over goederen en rechten in
Noord-Holland), verschaffing van kost en inwoning voor het leven tegen afstand
van het vermogen van dengenen, die ten evel ging: nullus eciam ministerialium
monasterii Ecmundensis filiis vel filiabus suis, vel cuicumque de generacione
sua aut extraneo, bona sua submittere poterit hoc modo, quod in vulgari
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evelganc dicitur, sine consensu et presciencia abbatis vel villici sui.
MnlW, II 747, den eigendom zijner goederen of van een deel er van aan iemand
overdragen tegen den last van levenslang onderhoud. De Blécourt, 154-155.
Euua. (?855, OU. 69 = HW. II, 8-15, schijnb. or., Folckerus schenkt goederen
aan het klooster Werden (Duitschl.) volgens Ripuarisch, Salisch en Friesch
recht), wet: secundum legem Ripuariam et Salicam, necnon secundum euua
Fresonum. - Ripuariam et Salicam op den rand bijgevoegd; necnon - Fresonum
interpolatie.
MnlW, II 758, ewe, wet.

G.
Gelike. (1207, OGZ. 421, graaf van Gelre voor de kerk te Zutphen over
goederen en hoorigen te Dochteren bij Lochem), gelijke: commutatione..., que
vulgo gelike wessel appellatur. - Zie wessel.
MnlW, II 1255.
Gemarchi. (985, OHZ. Obr. 59, koning Otto III voor den graaf van Holland over
goederen in Noord-Holland), grens, grenswater: quicquid beneficii... inter duo
flumina Medemelacha et Chinnelosara gemarchi dicta tenuit.
MnlW, II 1326, Slicher, I, 56 vlg., II, 68.
Gemeinde. (1247, OU. 1133, Fl. van Batenburg en Joh. van Wichen doen
uitspraak in een geschil tusschen den graaf van Kleef en het kapittel van St.
Jan te Utrecht over goederen te Balgooy, Geld.), gemeene gronden: de bonis,
que vulgariter gemeinde vocantur.
MnlW, II 1343. De Blécourt, 45, 177.
Gemet (ghemete). (1247, OU. 1118, or. en 1248, OU. 1178, or., bisschop van
Utrecht voor abdij Rijnsburg over goederen in Serooskerke, Zeel.), Zeeuwsche
landmaat: ad mensuram ducentorum gemet; (1249, OHZ. 493, graaf van Holland
voor klooster Hemelpoort in Zeeland over goederen ald.), mensuris terre, que
ghemete vulgariter appellantur.
2

MnlW, II 1355; XI 167. Gosses, Zeeland, 90 n., op Walcheren 3924 M .
Gere (1248, OHZ. 483, graaf van Holland voor W. van Brederode
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over goederen in Noord-Holland), een schuin toeloopend stuk land: duas
particulas terre... que geren vulgariter nuncupantur et superius concurrunt. Verg.? (1130-1161), Fontes Egm. p. 89: De ger 20 unc.; hier de naam van een
stuk land?
MnlW, II 1497. Slicher, II, 71.
Gers (ghers). ((1105-1119), OHZ. Obr. 96, ruil van goederen bij Alkmaar
tusschen abt van Egmond en particulieren), maat van grasland: octo vaccarum
pascua, quod gers vocant; (?(1182-1206), Fontes Egm. p. 92, inkomstenregister
van klooster Egmond over goederen in Noord-Holland?), tres gherse, que
solvunt annuatim duas uncias; ((1206-1226), Fontes Egm. p. 94, id. over
goederen onder Leiderdorp), sexaginta unum ghers.
MnlW, II 1561: ½ mat of ⅓ morgen of 200 roeden; XI 149.
Gosses, Drente, 143. O. Postma, De Friesche kleihoeve, 1934, 14, 15.
Gest, (geest, gheest). (?1083, OHZ. Obr. 89, schijnb. or., graaf van Holland
voor klooster Egmond over goederen in Noord-Holland), geestgrond, de
zandstreek langs de duinen: terram super gest nominatam Northorpe, Smithen,
Adgeringelant, Hildebrandislant, Siuuirdingelant; (= Fontes Egm. p. 71: super
gheest; p. 74: De ghest in Northorpe); (?(1105-1120), Fontes Egm. p. 77,
goederen- en inkomstenregister van het klooster Egmond, goederen in
Callandsoog, NH.), terra... in geest; (id., p. 78, goederen in Noord-Holland),
terram in geest; (1143, id. p. 83, goederen bij Alkmaar en elders), in gheest...;
in K. ... iuxta mare... quatuor uncias super gheest.
MnlW, II 1100; XI 155.
Ghiestlant. (?(1130-1161), Fontes Egm., p. 87, goederenregister van klooster
Egmond, goederen bij Poelgeest), geestgrond: et ghiestlant.
MnlW, II 1105.
Gewedde. (? 1245, OHZ. 412, schijnb. or., graaf van Holland verleent stadsrecht
aan Haarlem; ? 1246, OHZ. 418, id. voor Delft), een door handslag aangegane
verbintenis: Item si oppidanus a quocunque fuerit tractus in causam super re
pecuniali, nisi de manu
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promissa, quod vulgo gewedde hant nuncupatur eum conveniat, vel nisi per
scabinos eum convincat, is qui convenitur propria manu se poterit excusare. In OHZ. 418 ghewedde, gecoll. door prof. Gosses: gewedde.
MnlW, II 1904.
Gherichte. (? 1040, OU. 196, bisschop van Utrecht stelt bepalingen vast voor
het kapittel te Deventer), gerecht, maaltiid: de proost te Deventer is verplicht
er voor te zorgen, dat aan de kanunniken per totum annum omni die dominico
unus tractus, quod teuthonice dicitur een gherichte tribuatur, exceptis illis tantum
diebus dominicis et festis, quibus ex consuetudine fratribus convivium
ministratur. - Prepositus vero decimam in villa W., quam prius in sua manu
tenuit, supradictis fratribus sua sponte dedit, ut ceteris sollempnibus diebus,
quibus novem lecciones leguntur, inde een gherichte possint habere.
MnlW, II 1502. N.B. Tenhaeff, Diplomatische studiën over Utrechtsche
oorkonden der Xe tot XIIe eeuw, 1913, 202.
Gilda (gilde), (c. 1115, OU. 284, brief van het Domkapittel te Utrecht aan den
aartsbisschop van Keulen over de ketterijen van Tanchelm), broederschap
(hier van geloofsgenooten): magistri fraternitatem quandam, quam gilda vulgo
appellant; (1249, OU. 1193, gildebrief van het lakenkoopersgilde te Deventer),
vereeniging van lakenkooplieden, de vergadering van het gilde: Hec est
institucio komanregilde; ... item si aliquis in communi gilde, ubi bibitur.
MnlW, II 1965.
Giscot. (815, OU. 56, bevestigd in 896 (OU. 88), 938 (OU. 103) en 1057 (OU.
218), keizer Lodewijk schenkt de St. Maartenskerk te Utrecht vrijstelling van
zekere lasten te Dorestad), omslag, persoonlijke grondbelasting: nec bannum,
nec fredum aut conjectum, quę ab ipsis giscot (ms. A, in ms. B: gescot) vocatur.
- Zie ook scot.
MnlW, II 1614; XI 171.
*Gruppele. (1245 OU. 1061, or., bisschop van Utrecht doet uitspraak in een
geschil tusschen den pastoor en de parochianen te Jutfaas), het graven van
greppels: excepto opere communi, quod dicitur
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gruppele. - Verg. (1105-1119), OHZ. Obr. 96, Gribba, naam van een sloot?
MnlW, II 2156 groepe, greppel.
Grut (gruit, gruth). (999, OU. 149, keizer Otto III schenkt de Utrechtsche kerk
rechten te Zaltbommel, n.l. tol, munt en gruit; bevestigd 1002, OU. 154: gruit),
stof bij het bierbrouwen gebruikt, bieraccijns: et negocium generale fermentatę
cervisie, quod vulgo grut nuncupatur; (1159, OU. 426, bevestiging van
bezittingen van de Utrechtsche kerk door paus Adrianus IV), grutem in Traiecto;
(1224, OGZ. 475, or., de graaf van Gelre voor het klooster te Roermond,
bevestigd 1230, OGZ. 528bis: gruth), de fermento cerevisie, quod vulgo grut
nuncupatur; (1235, OGZ. 582, or., graaf van Gelre oorkondt, dat een kanunnik
te Zutphen aan het kapittel ald. schenkt), de fermento, ... quod grut dicitur.
MnlW, II 2199.

Wordt vervolgd.
B.H. SLICHER VAN BATH
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Bijdrage tot de geschiedenis der spelling in Holland
1. Inleiding, bronnen
Voor een historisch dialectgeografisch onderzoek is de kennis van de volkstaal in
vroeger eeuwen onontbeerlijk. De bouwstoffen voor de dialectgeografie van die tijd
liggen verborgen in rechtsbronnen, rekeningen en andere oude bescheiden, waarvan
de dialectologische interpretatie allerlei moeilijkheden oplevert. Niet alleen is het
moeilijk steeds te beslissen of een bepaalde vorm tot de volkstaal behoort, maar
bovendien verkeert men dikwijls in het onzekere omtrent de klank, die door een
bepaald teken wordt voorgesteld. Het is daarom volstrekt noodzakelijk er achter te
komen, of in vroeger tijd bepaalde orthografische systemen werden toegepast en
zo ja, welke.
Begint men hiernaar een onderzoek in te stellen, dan dient men rekening te
houden met verschillende taalkringen. Als men zich tot Holland beperkt - wat ik in
dit opstel doe - dan moet men in het oog houden, dat er bij de klerken der grafelijke
kanselarij een ander systeem in zwang kan zijn geweest, dan bij de stedelijke. Gelukt
het eenmaal bij deze schrijvers een orthografisch systeem te ontdekken, dan mag
men verwachten, dat de afwijkingen van dit systeem bij onervaren schrijvers uit het
volk, een duidelijke betekenis krijgen voor de kennis van de volkstaal.
Een orthografisch systeem moet men natuurlijk in de eerste plaats zoeken bij de
beroepsschrijvers en daarom vormt de taal der grafelijke en stedelijke klerken in
Holland het studieobject van dit opstel. Als bronnen kan men niets anders gebruiken
dan de originele handschriften zelf. Ten eerste omdat er niet genoeg is uitgegeven
voor het winnen van definitieve resultaten. Ten tweede omdat datgene wat wel
uitgegeven is, niet met een philologisch doel en dus niet met de nodige diplomatische
nauwkeurigheid is uitgegeven. Men denke aan de
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Werken der Vereeniging voor de Uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche
Recht, die, wegens de normalisering der spelling volgens de regels van het Historisch
Genootschap, slechts met voorzichtigheid kunnen worden gebruikt voor het
onderzoek der orthografie. Bezit men eenmaal stellige gegevens uit de handschriften
zelf, dan kan men die uit de teksten der uitgaven wel ter vergelijking gebruiken, mits
men geen conclusies baseert op de frequentie der spellingen in deze teksten. Het
is, in het algemeen genomen, onwaarschijnlijk dat een uitgever bijv. de ue-spelling
in hues ‘huis’ zou hebben gesubstitueerd voor een uu in het origineel. Wel is het
mogelijk dat hij een aantal ue's in zo'n geval onwillekeurig heeft vervangen door
uu's. Ik zal er echter in wat volgt, nooit enige twijfel aan laten bestaan, op welke
gegevens ik mijn conclusies baseer.
Voor de spelling der grafelijke klerken biedt het Rijksarchief in 's-Gravenhage een
overvloed van gegevens. Ik heb de volgende handschriften bestudeerd:
a. Het register E.L. 5 van de Leenkamer van Holland, tot stand gekomen onder
Floris V, waarvan ik uitsluitend die bladzijden heb gebruikt, die volgens van
1)
Riemsdijk dateren uit 1282. Ze zijn geschreven door drie handen.
b. Het register E.L. 2 van de Leenkamer van Holland, lopend van 1316-1336,
geschreven door verschillende handen.
c. Het register 55 van de Leenkamer van Holland, lopend van 1404-1416, fol. 1
tot 52v, alle van dezelfde hand. Steekproeven in de rest van de codex bevestigden
de uit fol. 1 tot 52v getrokken conclusies.
d. Het ‘Zwarte Ruijge Register’ (Leenkamer 124), lopend van 1517-1533, waarvan
ik verscheidene, samenhangende gedeelten heb bestudeerd.
e. Het register der ‘Hoge Overicheyt’ (Leenkamer 140), lopend van 1604-1608,
waarvan ik ook verscheidene stukken heb bestudeerd.
Ik heb dus gegevens verzameld uit handschriften onder alle dynastieën met
tussentijden van ongeveer een eeuw.

1)

Th. v. Riemsdijk, De Tresorie en de Kanselarij van de graven van Holland en Zeeland, blz.
484.
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Met het oog op de spelling van de klerken der stedelijke kanselarij heb ik in het
gemeentearchief van Rotterdam de volgende stukken bestudeerd:
a. Het handschrift van het oudste keurboek, uit 1410.
b. Het handschrift van het tweede keurboek, uit 1529.
c. Een aantal bij den stadsdrukker verschenen reglementen en keuren van de
17e tot de 19e eeuw.
Tenslotte dien ik nog te vermelden dat ik mij in dit opstel beperk tot de spelling in
Holland voor zover dat reikt tot de Zuidhollandse eilanden en het IJ. Wat ik over de
toestanden elders ter verklaring naar voren breng is tweedehands. Het spellingbeeld
dat hier volgt, is niet volledig. Ik zal alleen behandelen de zwak gesneden vocalen
voor zover zij anders worden voorgesteld dan de overeenkomstige scherp gesnedene
in gesloten lettergreep.

2. Spelling met een enkel teken
De oudste toestand op orthografisch terrein is die, waarin de weergave van de zwak
gesneden vocaal in gesloten lettergreep niet verschilt van de weergave van de er
mee verwante, scherp gesnedene in die positie: de klank die tegenwoordig met aa
wordt aangeduid, werd dus aanvankelijk voorgesteld met het teken waarmee ook
de a werd aangeduid. Zo leest men in het Register E.L. 5 (1282) op fol. 1: har ‘heer’,
wonaftich ‘woonachtig’; op fol. 4: dar ‘daar’; op fol. 47: tve ‘twee’; tindeel ‘tiendedeel’,
di ‘die’; op fol. 50: heft ‘heeft’; op fol. 53: hus ‘huis’; op fol. 90: molnare ‘molenaar’
(voor wat de o betreft).

3. e als kenteken
Gewoonlijk echter maakt men wel verschil. Dan vindt men voor de klinker die wij nu
als aa spreken, reeds in de tekst van 1282 het teken ae, waarin de e dus wordt
gebruikt om een grafisch verschil te maken tussen de klinkers van dat en daad (Mnl.
dat en daet). Bijv. 1282 fol. 1r: daer, staen, ontfaen; fol. 33r: cordewaens, hermaelre
enz.
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Deze e als kenteken komt ook voor in ee (bijv. 1282 fol. 1r: meenlec; fol. 4r: heeft;
fol. 35r: leene enz.), in ie (bijv. 1282 fol. 1r: niet, lieden, diefte, die, sien ‘zijn’ enz.),
in oe (bijv. 1282 fol. 1r: daertoe, boeten, goede; fol. 33r: oestwart; fol. 47r: maessloet
enz.) en in ue (bijv. 1282 fol. 33V: hues ‘huis’; fol. 48r: vetghest ‘Uitgeest’; fol. 48v:
zuetwijc enz.).

4. i als onderscheidingsteken
In dezelfde tekst van 1282 waaraan de hiervoor genoemde gegevens zijn ontleend,
vindt men ook reeds een ander systeem, waarin i als onderscheidingsteken wordt
gebruikt. Daarin treft men nl. naast ae ook al, doch nog maar heel zelden, ai aan
en wel in de eigennaam clais (fol. 1r, 4r, 46r), in naist (34r), in paip (51r) en in
2)
yseb[ra]nt die svaif (53r).
Tussen 1316 jen 1336 maken de klerken ook nog weinig gebruik van ai. Het teken
wordt zonder onderscheid naast ae gebruikt in dezelfde positie, maar het laatste
teken is sterk in de meerderheid. Bijv. clais (2r, 3v), naistcomende (10v), voirwaird
(29r), hair (39r) ‘heer’. Een variant in niklays (35r). Naast Willaem, waer, daer,
voerwaerden, orbaer, naeste, haer (4v) ‘heer’, enz.
Tijdens het Beierse Huis - Leenkamer 55, 1404-1416 - gebruiken de klerken ai
heel dikwijls. Naar ik schat, schrijven ze even vaak ai als ae. Het teken ai komt voor
alle consonanten voor, doch het meest voor r. Dit wil niet zeggen dat ae niet voor r
voorkomt. Vgl.: fol. 1r ain, ailbrecht, dair, hairle[m], alcmair, jair; fol. 2v haircome[n],
wairt; fol. 3v bastairt, naist; fol. 10r stait, maichgelt; fol. 12r rosendail, clais, wail; fol.
12v gemaict, gedaicht; fol. 2Ov betailden enz. met fol. 1r grafescip, aen, adaem;
fol. iv gedaen; fol. 2v ontfaen, raet; fol. 4v maechgelts; fol. 5v daecht; fol. 6v cardinael;
3)
fol. 16v aelbrecht. Voorbeelden van ae voor r: fol. 18r aernt, vlaerdingen .

2)
3)

Aanvullingen van afkortingen schrijf ik tussen [ ].
De voorbeelden zijn niet talrijk, daar er juist voor -er, -ir, -re dikwijls afkortingen worden
gebruikt, waaruit natuurlijk geen conclusies omtrent het gebruik van i of e kunnen worden
getrokken.
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Een honderd jaar later, onder het Bourgondische Huis, Zwarte Ruijge Register
1517-1533, blijkt het gebruik van ai weer hard teruggelopen. Het teken ae is in alle
posities sterk in de meerderheid, ai komt verspreid in alle posities voor.
Weer honderd jaar later (Leenkamer No. 140; Hoge Overicheyt, 1604-1608) is
ae het gewone teken, ai komt zelden voor.
Vergelijken we met deze gegevens die, welke de stadsklerken verschaffen, dan
blijkt dat in het oudste keurboek van Rotterdam (1410) ae wat vaker wordt gebruikt
dan ai, die tot de positie voor r beperkt is. Evenwel komt ae óók geregeld voor r
voor, bijv. op blz. 1 daer, waert, jaerlixe, op blz. 2 vaert, elwaer, op blz. 5 waert enz.
Honderd jaar later - tweede keurboek, 1529 - heeft ae weer sterk de overhand
op ai, een teken dat zelden, maar niet meer zo uitsluitend voor r voorkomt, bijv. in
raidt, saicken, hair, aldair, dair, raidtsman. In later tijd wordt ai nog wel eens bij
uitzondering gebruikt, bijv. ter vermijding van homografie nog gedrukt in hair ‘cheveux’
ter onderscheiding van het possessivum (1770). Het teken ae vindt men nog geregeld
in gedrukte stukken uit het begin van de 19de eeuw: ik heb gegevens uit 1819 en
1827. Daarnaast komt sedert de 18de eeuw het teken aa voor. Soms komt in een
stuk uitsluitend aa voor. Een voorbeeld heeft men in het reglement op de invordering
der directe belasting van 1822.
Om de Rotterdamse klerken niet zonder meer als representatief te doen gelden
voor hun ambtgenoten in de andere steden van Holland, volgen hier nog enige
4)
gegevens die aan uitgegeven keuren zijn ontleend . Het Amsterdamse keurboek
van 1413 heeft ai bijna uitsluitend voor r, evenwel naast minder dikwijls ae. De
Leidse klerken gebruiken tussen 1390 en 1450 ai zowel voor r als voor andere
consonanten, in beide gevallen naast ae. Tussen 1504 en 1561 gebruiken ze ai
minder vaak. De copie van het oudste keurboek van Haarlem (± 1450) heeft nog
geen ai. Tussen 1493 en 1525 komt ai er betrek-

4)

Zie de uitgaven in de Werken der Vereeniging voor de Uitgave der bronnen van het Oude
Vaderlandsche Recht.
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kelijk weinig voor. In het Goudse verhuurboek (1390-1439) komt ai weinig en
uitsluitend voor r voor. ae is, ook voor r, in de meerderheid. Tussen 1507 en 1521
vindt men ai meer gebruikt, doch voornamelijk voor r. In stukken uit Dordrecht,
geschreven tussen 1284 en 1411, wordt ai, uitsluitend voor r, zelden gebruikt. Tussen
1480 en 1530 komt ai wat vaker, overwegend voor r voor.
Men kan dus de lotgevallen van het teken ai in de volgende punten samenvatten:
1. In de grafelijke kanselarij neemt het gebruik van het teken ai geleidelijk toe tot
onder het Beierse Huis, in het begin van de 15de eeuw, in welke tijd het de grootste
frequentie krijgt, zonder het teken ae evenwel te verdringen en met voorkeur voor
de positie voor r. Daarna loopt het gebruik terug en omstreeks 1600 komt ai nog
maar zelden voor.
2. In overeenstemming hiermee is het, dat de Rotterdamse klerken uit het begin
der 15de eeuw ai wat vaker gebruiken dan ae en dat in het begin der 16de eeuw
ae al weer de overhand heeft.
3. De uitgegeven rechtsbronnen van Amsterdam, Leiden, Haarlem, Gouda en
5)
Dordrecht weerspreken de conclusie, uit de Rotterdamse handschriften getrokken,
niet: omstreeks het begin van de 15de eeuw is ai tamelijk frequent; alleen schijnt
te Gouda en Dordrecht ai zich wat langer te hebben gehandhaafd.
4. In enkele woorden, uitzonderingsgevallen die apart verklaard moeten worden
- bijv. door vrees voor homografieën (hair: haer) - heeft ai zich nog lang gehandhaafd.
Het teken ei had als weergave van de ee-klank niet zoveel kans, omdat het al als
diphthong in gebruik was. Men moet hier voorzichtig interpreteren: een aantal
woorden die nu ee hebben in het Hollands, kunnen vroeger diphthong (ei) hebben
gehad. Toch zijn er wel enkele voorbeelden van ei = ee met zekerheid aan te wijzen.
Uit 1282 dateren: theinde, teinde ‘tiende’ (fol. 34r, 35r), te lezen als

5)

Werken der Ver. v.d. Uitg. der bronnen van het Oude Vad. Recht, resp. 2e reeks no. 4, 1e
reeks no. 6, 2e reeks no. 13, 2e reeks no. 18, 1e reeks no. 4.
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‘teende’ (wisseling van ie met ee treft men in dit handschrift in meer woorden aan);
vein ‘veen’ (fol. 46r); metsveins ‘midden in het veen’ (fol. 50r, naast metsvene);
meire ende-minre (fol. 46r); sotermeir ‘Zoetermeer’ (fol. 46r); .c. garden breit (fol.
50r); gheir ‘geer’ (fol. 52v); ein ‘een’ (fol. 52v, 53r). Tussen 1316 en 1336: breyt
‘breed’ (fol. 38r) - met y als variant van i -; te scipleide ‘Schipluiden’ (fol. 6v) naast
sciplede (fol. 26r). In latere bescheiden heb ik geen stellige gevallen van ei = ee
gevonden.
In de Rotterdamse keuren vindt men er geen voorbeelden van. Ook uit de
uitgegeven Amsterdamse, Leidse, Haarlemse, Goudse en Dordtse keuren heb ik
geen voorbeelden kunnen halen. Veelvuldig vindt men ei = ee echter in de rekening
van den rentmeester van Kennemerland en West-Friesland (1343-1345), zoals die
is uitgegeven door Hamaker in de Rekeningen der Grafelijkheid. De dubbelzinnigheid
van het teken heeft het gebruik er van dus blijkbaar spoedig ongewenst gemaakt.
De voorbeelden van het teken ii zijn reeds in 1282 talrijk: siin, catwiic, viiftien, viif
enz. Het werd ook wel gebruikt voor de vocaal die niet is voortgekomen uit Wg. î,
bijv. in thiinde (fol. 90r) ‘tiende’, stiipsone (fol. 51r) ‘stiefzoon’. Naast ii komt in 1282
ook al ij voor, hoewel het aantal gevallen wat kleiner is dan die van ii. Tussen 1316
en 1336 vindt men ii geregeld,eveneens weer niet alleen voor de representant van
Wg. î, bijv. in diinst (fol. 33r) ‘dienst’. Het teken ij ontbreekt in deze teksten. Tussen
1404 en 1416 komen ii en ij (beide puntloos) naast elkaar voor. Onder het
Bourgondische Huis (tussen 1517 en 1533) komt ii niet meer voor. Het teken voor
de representant van Wg. î is dan y.
De Rotterdamse klerken gebruiken ii noch in 1410, noch in 1529; zij schrijven ij.
Zo is het ook, blijkens de uitgaven, in Leiden, Haarlem en Dordrecht. Het Goudse
Verhuurboek (1390-1410) heeft vrij vaak ii, terwijl de Amsterdamse keuren tussen
1494 en 1512 meer ii dan ij hebben.
Samenvattend kan men dus zeggen: het teken ii is in de grafelijke kanselarij in
de loop der 15de eeuw buiten gebruik geraakt. Ook de
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stadsschrijvers gebruiken het dan niet meer, of geven het op, hoewel niet overal
even vlug, getuige Amsterdam, waar het nog in de 16de eeuw voorkomt. Voortaan
6)
heerst y of ij .
Het teken oi wordt, evenals ai, al in de oudste grafelijke bescheiden gebruikt. De
voorbeelden uit 1282 zijn, gelijk bij ai, nog niet talrijk. Het wordt voor etymologisch
verschillende klanken gebruikt. Wg. ô ligt ten grondslag aan de vocaal van broic
(fol. 34r) ‘moeras’, moit (fol. 46r) ‘moet’, poil (fol. 53r) ‘poel’; Wg. ŭ aan de vocaal
van voirseide (oorkonde 1295, Nov. 23); het tweede lid van g[ra]-uencoip (fol. 50r)
is waarschijnlijk hetzelfde woord als ‘kop’, dat aan het Romaans is ontleend.
Tegenover oe is oi nog ver in de minderheid.
Onder het Henegouwse Huis - 1316 tot 1336 - wordt oi vaker gebruikt. Ook vaker
dan ai in dezelfde tijd. oi stelt weer etymologisch verschillende vocalen voor: Wg.
ô in goide (fol. 14v, 15r, 15v) ‘goederen’, moit (fol. 33v), behoif (fol. 34r), broike (fol.
39r); Wg. ŭ, ŏ in voir (fol. 3v, 8v), noirtzide (fol. 9r), poirter (fol. 9v, 10r), verboirde
(fol. 10r, 16r) ‘verbeurde’, oirlof (fol. 15v); Wg. au in noid (fol. 11r), behoird (fol. 11r),
cloister (fol. 14v), oistzide (fol. 16r). Het naast oi in dezelfde positie gebruikte teken
oe is nog ver in de meerderheid. Sporadisch komt ook oo voor: voorsz (fol. 3v),
moordrecht (fol. 19v).
Onder het Beierse Huis heeft oi, evenals ai zijn hoogste frequentie. Het teken
wordt nog steeds gebruikt ter aanduiding van de representanten van Wg. ô, ŭ, ŏ en
au. Oe komt daarnaast in dezelfde posities ongeveer even vaak voor. Belangrijk
uitgebreid echter is het gebruik van oo naast deze tekens, weliswaar niet over de
hele linie. Voor de representant van Wg. ô kon ik maar één voorbeeld optekenen,
nl. voirnoomde (fol. 36r). Voor de representant van Wg. au staat oo in: loop (fol. 1r,
1v, 2v), vercoopt (fol. 3v), coop

6)

Er bestaat geen wezenlijk verschil tussen ii en ij. Het is een zuiver grafische kwestie: i en j
zijn in de M.E. een en dezelfde letter en pas langzamerhand - zie ook de verstrekte gegevens
- treedt differentiatie op.
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(fol. 4r), coopman (fol. 4v), dootslage[n] (fol. 4v), hoochmisse (fol. 5r) enz. Voor de
representant van Wg. ŭ/ŏ staat oo in beloofte (fol. 1v), belooft (fol. 2v), hoofs (fol.
3v), coomt (fol. 5r), geboots (fol. 10v), soon (fol. 12r), noortholl[ant] (fol. 27r) enz.
Tussen 1517 en 1533 is het gebruik van oi, evenals dat van ai weer sterk
teruggelopen. oi wordt nu niet meer gebruikt voor de representant van Wg. ô, wel
voor die van Wg. au (toistmale (fol. 2v), oitmoedeliken (fol. 3v), oistenryck (fol. 3v),
gehoirsaemheyt (fol. 4r)) en Wg. ŭ/ŏ (oirconde, voicht (fol. 2v), voirgenoemde (fol.
3v)). Voor de representant van Wg. ô schrijft men doorgaans oe, voor gutturalen en
labialen ook ou, bijv. in: behouf (fol. iv), versouck (fol. 3v), prouffyte (fol. 3v), esbrouck
(fol. 5v).
Naast oi treedt oe op, maar veel vaker oo, welk teken een veel hogere frequentie
heeft dan honderd jaar te voren. oo duidt de representant van Wg. au, ŭ en ŏ aan.
Weer honderd jaar later komt oi vrijwel niet meer voor (1604-1608). Voor de
representant van Wg. ô overweegt oe, voor gutturalen en labialen afwisselend met
ou (houck fol. 3r, brouck fol. 3v, behouff fol. 3v, houue fol. 4r, geroupen fol. 16r,
versoucken fol. 74v enz.). oo is het gewone teken voor de representanten van Wg.
au, ŭ, ŏ; zelden vindt men er naast nog oe, bijv. in toebehoeren (fol. 3v), oeck (fol.
6r).
Hoe staan de stadsklerken tegenover het teken oi? In het oudste keurboek van
Rotterdam (1410) komt oi maar in enkele gevallen voor en wel ter aanduiding van
de representant van Wg. ŭ en ŏ vóór r, bijv. in voirschr., poirt, rechteuoirt, andwoirde,
oirbair, voir. Gewoonlijk vindt men in deze woorden oo, die ook in gebruik is voor
de representant van Wg. au. Deze oo wordt afgewisseld met oe, maar dit laatste
teken is in de minderheid. Voorbeelden: poort, voort, rechtevoort, moortwapen, voor;
groot, loon, eenloop, dootslaghen, vercoopt, broot; woenstat, voersc., andwoerde,
doersneden, soens; oest, scoelmeester, vercoept, oeyen ‘moederschapen’, statboem.
Slechts éénmaal heb ik oo aangetroffen voor de representant van Wg. ô, nl. in
gethooft ‘opgehouden’ (blz. 29).
Ten aanzien van het gebruik van oi en oo staan de Rotterdamse
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stadsklerken uit het begin der 15de eeuw dus reeds op het standpunt van de
grafelijke klerken uit het begin der 16de eeuw.
Een eeuw later heeft de oi nog dezelfde positie, alleen komen er nu een paar
gevallen met oi voor een andere consonant dan r voor: oick (fol. 12r, 24r, 26r),
voichdie (fol. 85r), oistnyeuwelant (fol. 94r). oo wordt nog steeds het méést gebruikt
voor de representanten van Wg. au, ŭ, ŏ, al vindt men daarvoor ook nog wel oe
(bijv. poerte, voer, woenen; eenloep, oeck, toebehoerende).
De gegevens die de uitgaven opleveren, corresponderen in het algemeen met
die van de Rotterdamse handschriften. Het oudste keurboek van Amsterdam (1413)
heeft oi bijna uitsluitend voor r, naast veel minder vaak oe. In de Leidse keuren
tussen 1390 en 1450 treft men oi voor alle consonanten aan, in die tussen 1504 en
1561 komt zij minder vaak voor, doch geregelder voor r. De copie van het oudste
keurboek van Haarlem heeft nog geen oi; de keuren tussen 1493 en 1525 vertonen
het teken betrekkelijk weinig, meestal voor r. De Goudse keuren van 1390 tot 1439
hebben het ook maar weinig en meestal voor r; die van 1507 tot 1521 hebben veel
meer voorbeelden, doch meestal voor r. In Dordrecht komt het tussen 1284 en 1411
zeer zelden voor, vrijwel uitsluitend voor r; tussen 1480 en 1530 treft men het vaker
aan, vrijwel uitsluitend voor r.
Recapitulatie: 1. De geschiedenis van het gebruik van oi loopt in hoofdzaak parallel
met die van ai. De frequentie van oi neemt in de grafelijke kanselarij geleidelijk toe
tot in het begin der 15de eeuw, daarna neemt het gebruik af, tot oi aan het begin
der 17de eeuw is verdwenen.
2. Bij de stadsklerken heeft het teken niet zoveel toepassing gevonden als bij hun
grafelijke ambtgenoten. Wel wordt het in sommige steden wat langer gebruikt.
3. oi wordt in de grafelijke kanselarij het eerst opgegeven voor de representant
van Wg. ô, vermoedelijk omdat deze zich te veel onderscheidde van de andere o's.
Van het teken ui leveren de oudste grafelijke bescheiden (1282) een enkel voorbeeld:
zuitside (fol. 48v), luitgarde (fol. 53r). Het
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is ver in minderheid tegenover de gelijkwaardige tekens ue en uu. Tussen 1316 en
1336 wordt ui al meer gebruikt, bijv. in gheertruid (fol. 9v), zuitzide (fol. 9v), verhuirt
(fol. 10r, 36r), cruismade (fol. 28r). Het teken wisselt af met uy, bijv. uythanghende
(fol. 14r), zuytwiic (fol. 14r), zuytwesten (fol. 14r), uyt (fol. 14r), huys (fol. 16r), gruyt
(fol. 18r), sluysghelde (fol. 18r), muys (fol. 33r). ue en uu komen nog wel voor, doch
zijn in de minderheid, bijv. huerwer (fol. 17v) ‘huurware’, bruecwaer (fol. 19v);
huusluden (fol. 3r, 5v), zuutzide (fol. 33r), vuuste (fol. 37v).
Een eeuw later, 1404-1416, is ui van het toneel verdwenen: uy heeft het teken
verdrongen. Bijv. zuytholl[ant] (fol. 5r), enchuysen (fol. 6v), goidshuys (fol. 20v),
buyren (fol. 22r) enz. Ernaast komt nog voor uu, bijv. huus (fol. 12v, 22v), stuufzant
(fol. 32v), gebruuct (fol. 44v) en ue, die tot de plaats voor r beperkt is, bijv. zuermo[n]t
(fol. 3v), gedue[re]n (fol. 3v), due[re]nde (fol. 5r) enz.
Tussen 1517 en 1533 is uy het gewone teken, met uitzondering van de positie
voor r, waar ue optreedt: gedue[re]nde (fol. IV, 3r, 4r) enz. Zo is ook de toestand
van 1604 tot 1608.
In het oudste keurboek van Rotterdam (1410) vindt men wel uy (huys blz. 5,
vuysten blz. 12, luyt blz. 23, ruyte blz. 126 enz.), geen ui. Naast uy treden op uu
(tuuch blz. 14, getuuch blz. 24, 41), waarnaast vrij vaak w (rwmde blz. 20, wt blz.
15, rwm blz. 130) en ue of uye voor r (bůeren blz. 132; huyerhuys blz. 2, verhuyert
blz. 10, 36). In 1529 gebruiken de Rotterdamse klerken uitsluitend uy (uij) behalve
voor r, waar meestal uye, soms nog ue voorkomt. Het teken uu is dan dus
verdwenen. In een bij den stadsdrukker gedrukte Ordre van 1641 komt alleen uy in
alle posities voor. Zo blijft het tot en met de 18de eeuw.
Vergelijken we de uitgegeven rechtsbronnen, dan blijkt het teken ui ook daar tot
de oudste teksten beperkt te zijn. Ernaast vindt men uu, tot in de 15de eeuw, en
ue, dat aanvankelijk voor alle consonanten in gebruik was, maar later tot de positie
voor r beperkt werd. Hèt teken wordt op de duur uy, dat zich sedert de 14de eeuw
gestadig uitbreidt in de Dordtse, Leidse, Haarlemse en Amsterdamse keuren. Naast
ue voor r treft men ook in deze stukken uye aan voor r.
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Conclusie: Het teken ui komt zowel bij de grafelijke als bij de stadsklerken sedert
de oudste tijd (13e eeuw) voor. In de loop van de 14de eeuw wordt het bij beide
categorieën schrijvers door uy verdrongen.
Zo blijkt dus naast het spellingsysteem met e als tweede component (ae, ee, ie,
oe, ue) al in de oudste teksten een ander voor te komen met i als tweede component
(ai, ei, ii, oi, ui). Van ei zijn de voorbeelden heel schaars en beperkt tot de 13de
eeuw; ui wordt in de loop der 14de eeuw verdrongen door uy (uij). Het is hier de
plaats op te merken, dat er werkelijk een spelling s y s t e e m met i als tweede
component heeft bestaan en dat er niet slechts sprake kan zijn van een
systematisering mijnerzijds. Immers het parallelisme in de lotgevallen van ai en oi,
van ii en ui bewijst dat deze telkens in groepsverband optreden.

5. Verdubbeling
De derde mogelijkheid ter onderscheiding van de scherp en zwak gesneden vocalen
is die der verdubbeling. Zo op het eerste gezicht lijkt dit het meest voor de hand
liggende systeem, wekt het verwondering, dat het niet meteen is aanvaard en
behouden. Bij nader inzien is het niet zo vreemd dat het niet recht wil doorzetten,
immers aa is niet gelijk aan a + a, evenmin als ee gelijk is aan e + e enz.
Het teken aa komt noch bij de grafelijke, noch bij de stedelijke klerken voor. Pas
als het Hollands zijn karakter van ae-dialect heeft verloren, krijgt het een kans. ee
komt sedert de oudste bronnen voor, zie boven ondjer 3. ii komt eveneens in de
oudste bronnen voor, het raakt in de 15de eeuw buiten gebruik, zie boven onder 4.
In ee en ii kruisen de twee hiervoor behandelde systemen dat der verdubbeling.
In de grafelijke stukken van 1282 komt oo alleen voor in van den roo (‘rode’)-tiende
(fol. 47v), dat is dus voor de representant van Wg. au. Tussen 1316 en 1336 treft
men oo aan in voorsz. (fol. 3v, 5v) < Wg. u en moordrecht (fol. 19v) < Wg. ô. Tussen
1404 en 1416 vindt men oo in voirnoomde (fol. 36r) < Wg. ô en herhaaldelijk voor
de representanten van Wg. au, ŭ, ŏ. Tussen 1517 en 1533 is het gebruik van oo
beperkt tot de representanten van Wg. au, ŭ, ŏ.
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In het oudste keurboek van Rotterdam (1410) treft men oo herhaaldelijk - naast oe
- aan voor de representanten van Wg. au, ŭ, ŏ. In 1529 vindt men dezelfde
verhoudingen. In 1641 (druk van den stadsdrukker) komt oe er niet meer naast voor.
Het teken uu komt in de grafelijke bescheiden al in 1282 voor en wel vaker dan ui.
Tussen 1316 en 1336 is uu in de minderheid tegenover uy, ui en ue. Ook tussen
1404 en 1416 komt uu weinig voor. Tussen 1517 en 1536 komt het teken niet meer
voor, ook tussen 1604 en 1608 vindt men uu niet.
Het oudste keurboek van Rotterdam heeft uu niet dikwijls naast uy (en ue voor
r). In 1529 is uu niet meer aanwezig.

6. Herkomst der systemen
De herkomst van het systeem met e als tweede component heb ik niet kunnen
vaststellen. Daar het teken ae in de Latijnse orthografie tussen 1150 en de tijd der
humanisten niet voorkomt, is het niet mogelijk aan invloed van het Latijn te denken.
Ik vermoed dat de Hollandse klerken de tekens van dit systeem, via hun
leermeesters, danken aan de Vlaamse spelling. Indien dit zo is, dan is daarmee de
vraag naar de herkomst echter slechts verlegd en niet beantwoord.
Moeten we aannemen dat het tweede systeem, met i als tweede component, een
Hollandse uitvinding is geweest? Men zou er toe gedwongen zijn, als het een
verbetering van het eerste was. Een verbetering, d.w.z. als het de klanken van de
Hollandse spreektaal beter weergaf dan het eerste systeem. Dit is niet het geval.
Immers waarom zou ai beter dan ae de Hollandse ae-klank hebben aangeduid? oi
wordt even goed al oe voor etymologisch verschillende, en in de Hollandse spreektaal
ook verscheiden klanken gebruikt. Weliswaar vermijdt men tijdelijk oi voor de
representant van Wg. ô, maar tot een blijvend onderscheiden gebruik van oi en oe
heeft dit zich niet ontwikkeld. ii wordt in het begin niet onderscheiden van ie (diinst);
het teken kan dus niet worden geïnterpreteerd als een bewuste nieuwigheid ter
onderscheiding van de representanten van Wg. î en io. Het teken ei was, wegens
het gebruik van ei voor de diphthong, zelfs ongewenst,
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heeft daarom nooit opgang gemaakt. Anders staat het met de ui, zich voortzettend
in uy, die zich heel lang heeft gehandhaafd en later weer voor ui plaats moest maken.
Het kan dus de moeite lonen na te gaan, of deze tekens ook buiten Holland
voorkomen. Ik kan daarover geen berichten uit de eerste hand verstrekken.
7)
De oudste burgemeestersrekening van Middelburg, uit 1364 , kent noch ai, noch
8)
oi. Voor Vlaanderen vermeldt Jacobs ai slechts als hoge uitzondering ‘in jongere
oostelijke dialecten voor r’ (blz. 48, vbb. uit 1372, 1476, 1477 en 1479); oi is eveneens
heel zeldzaam in dezelfde streek (blz. 122, 125, 202, vbb. uit 1382, 1429,
1481-1483). Deze gevallen zijn dus uit een tijd waarin het gebruik van ai en oi in
Holland al een zekere tijd frequent was, terwijl het er al veel vroeger (1282)
sporadisch voorkwam.
9)
Voor het Zuid-West-Brabants vermeldt van Loey nergens de grafie ai, wel oi
(blz. 21: coistghefs 1306, proichghiaen, proichye 1327), die dus niet alleen voor r
voorkomt, zoals in het Oost-Vlaams.
In de in Kortenberg (1267) en, volgens den uitgever ‘heel waarschijnlijk te Breda’
10)
geschreven oorkonden 18 en 28 bij Obreen-van Loey , komt uitsluitend ae voor.
In die van Kortenberg vindt men ook geen oi, in die van Breda wel, nl. in doihcter
(sic) ‘dochter’, noich ‘nog’, moichten ‘mochten’, vercoicht ‘verkocht’, moinster
‘klooster’, oins ‘ons’, zoilken ‘zulken’ (dus voor verschillende consonanten).
11)
Merkwaardig genoeg echter geven de Bredase keuren weer een beeld dat lijkt op
dat der Zuidhollandse: eind 14de/begin 15de eeuw slechts zelden ai en oi en dan
uitsluitend voor r, uitgezonderd oic; begin 16de eeuw vrij dikwijls ai en oi, het eerste
teken bijna even vaak niet als wel voor r, het tweede meer voor r dan voor andere
consonanten. De Rekeningen van de O.L. Vrouwe

7)
8)
9)
10)
11)

Cod. dipl. neerl., 2e serie, dl. 2.
Vergelijkende Klank- en vormleer der Mvl. dialecten.
A. van Loey, Bijdrage tot de kennis van het Z.W.-Br. in de 13e en 14e eeuw.
H. Obreen en A. van Loey, De oudste Mnlse oorkonden, Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad.
1934.
In de serie Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen.
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12)

Broederschap te 's-Hertogenbosch hebben voor het eerst ai in 1367 (jair, hair =
13)
poss.), oi komt er niet voor. De Rekening van Lier (1394) kent slechts ae, behalve
in de eigennaam van der Vlaist (waamaast Vlaest); ook oe is er het gebruikelijke
14)
teken, afwijkend slechts de eigennaam Noits. De keuren van Diest uit het begin
der 15de eeuw hebben noch ai, noch oi; ook die uit het einde der 16de eeuw missen
deze tekens geheel. In de bijvoegsels uit de 16de eeuw komen echter voor: oic,
moigen, koire ‘keur’.
De in Utrecht tussen 1298 en 1331 geschreven oorkonden 18, 19, 30, 31 en 35
15)
bij Niermeyer hebben uitsluitend ae en oe. Het tussen 1325 en 1330 geschreven
16)
Schuldregister van den Utrechtsen klerk Hubert van Budel heeft eveneens
uitsluitend ae en oe met uitzondering van 1 maal behoird. De oudste
17)
Kameraarsrekening van Utrecht (1380) heeft ai noch oi, uitgezonderd
17)
mombairschap blz. 136. Ook in de bisschoppelijke rekening (1377-1378) komen
ai en oi niet voor, uitgezonderd oi in voirwaerde blz. 399. De rekeningen van den
16)
schout van Amersfoort hebben geen ai of oi.
De in Kampen geschreven acten 36 en 44 bij Niermeyer (1336 en 1352) hebben
alleen ae en oe. De oorkonde uit de kanselarij van Gelre (Niermeyer 46) heeft ook
18)
alleen ae en oe, terwijl Edda Tille heeft bewezen, dat de spelling ai voor ae in
Gelre sedert 1386 onder ‘Duitse’ invloed voorkomt; ongeveer in dezelfde tijd krijgt
oi er de overhand op oe.
Uit dit materiaal blijkt althans een ding met zekerheid: ai en oi komen in Holland
eerder voor dan in Vlaanderen, Utrecht en de aan het laatste gewest grenzende,
meer Oostelijke streken. Uit deze gebieden zijn ai en oi dus niet in Holland
geïmporteerd. De hierboven genoemde zeldzame gevallen van ai en oi in Brabantse
bescheiden veroorloven de veronderstelling, dat ai en oi daar misschien even vroeg

12)
13)
14)
15)
16)
17)
17)
16)
18)

Mr. W.P.H. Oldewelt, Rek. v.d. Illustre L.V. Broederschap.
Rek. der stad Lier, Cod. dipl. neerl. IV.
Het keurboek der stad Diest; Mij Vl. Bibl., 4de reeks No. 4.
J.F. Niermeyer, Honderd Noordnederlandse Oorkonden en acten.
Mr. S. Muller Fzn., De registers en rek. van het bisdom Utrecht, dl. I.
Cod. dipl. neerl., 2de serie dl. 2.
Cod. dipl. neerl., 2de serie dl. 2.
Mr. S. Muller Fzn., De registers en rek. van het bisdom Utrecht, dl. I.
Edda Tille, Zur Urkundensprache des Herzogtums Geldern.
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als in Holland enigermate bekend waren, maar er is geen aanleiding te zeggen, dat
de Hollandse klerken hun ai en oi uit Brabant hebben.
19)
Hoe staat het met ei, ii en ui? Het eerste teken, dat in Holland weinig voor ee
is gebruikt, leent zich wegens zijn dubbelzinnigheid moeilijk voor een vergelijking.
Het blijft hier verder buiten beschouwing. ii wordt volgens Jacobs blz. 100 ‘overal,
alhoewel zelden, gebruikt op het einde der 13de en in het begin van de 14de eeuw’.
Van Loey trof het teken ook reeds op het einde der 13de eeuw in de
Zuid-Westbrabantse bescheiden aan. In de Utrechtse oorkonden bij Niermeyer
zoekt men ii tevergeefs. Edda Tille vond ii in de Gelderse oorkonden niet dikwijls in
de 14de tot het begin van de 15de eeuw. Haar oudste voorbeelden zijn van 1327.
Het gebruik van ui loopt in Vlaanderen zo ongeveer parallel met dat van ai en oi.
Jacobs vermeldt op blz. 168 dat het teken in gesloten lettergreep ‘uiterst zeldzaam’
is. Hij geeft voorbeelden uit Gent (1296), Dendermonde (1308), Yperen (1308),
Zwyvecke-les-Termonde (1324), Hazebroek (1336) en Brugge (1352). uui is zeer
zeldzaam op de Brabantse grens (Ninove, 1379-1381). Op blz. 71 vermeldt hij dat
ui in open lettergreep zeer zeldzaam is, voor r (Saint-Bertin, één voorbeeld uit 1199).
Op blz. 173 leest men dat ui in oorspronkelijk open en later weer gesloten lettergreep
voorkomt in West- en Frans-Vlaanderen. De weinig talrijke voorbeelden lopen tot
1447. Ook ai en oi kwamen, zoals boven is vermeld, weinig voor, maar vnl. in het
Oosten; ui schijnt meer naar het Westen te zijn gebruikt.
Voor het Zuid-West-Brabants geeft van Loey op blz. 163 de gevallen van ui-spelling
uit zijn materiaal. ui komt alleen in oorkonden voor en dan in gesloten lettergreep
(1301-1336). Ook uy komt al voor: saluyt (1315).
In de oorkonde van Kortenberg (1267) komt ui niet voor. De ‘heel waarschijnlijk’
te Breda geschreven oorkonde van 1269 heeft evenmin ui, wel ei in gheilt 3 s. pr.
van ‘gelden’ en screife 3 s. prt. van ‘schrijven’.

19)

Omtrent het gelijkwaardige teken ij verstrek ik hier, terwille van het parallelisme met ei en ui,
geen aparte gegevens.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

70
De in Utrecht geschreven oorkonden 18, 19, 25, 30, 31 en 35 uit 1298-1331
(Niermeyer) hebben geen ui, evenmin die uit Kampen (N. 36 en 44 uit 1336 en
1352), waarin één maal uytghenomen voorkomt. N. 46 (1352), uit de kanselarij van
Gelre, heeft ui ook niet. Volgens Edda Tille blz. 92 komt ui in de Gelderse oorkonden
eerst sedert het tweede derdedeel van de 15de eeuw in open lettergrepen vaker
voor, in gesloten lettergreep komt ui slechts tijdelijk in de tweede helft van de 14de
en in de eerste helft van de 15de eeuw voor. Haar oudste voorbeeld is van 1361
(uite). De ui-spellingen zijn in haar materiaal in de minderheid.
Men kan dus concluderen dat er, evenmin als voor ai en oi, reden bestaat de ii
en ui in de Hollandse teksten als geïmporteerd uit de orthografie van de hierboven
besproken gebieden te beschouwen. De oudste gevallen van ii en ui in Holland
immers treden eerder of in dezelfde tijd op als die van ii en ui daar.
Als we vervolgens buiten onze landsgrenzen kijken, dan blijkt i als
onderscheidingsteken tussen zwak en scherp gesneden vocalen ook daar voor te
komen. Edda Tille heeft er al op gewezen (t.a.p. blz. 12), dat ai en oi zich in het
laatst der 14de eeuw in de Gelderse oorkonden onder Duitse invloed in de plaats
van ae en oe dringen. Volgens A. Lasch, Mnd. Gr. blz. 25, ‘ist nachgeschriebenes
i voor allem im westfälischen üblich wo ein orthografischer zusammenhang mit dem
niederrheinischen mfrk. besteht. Dort is dieser brauch schon im 12. jh. nachweisbar.
Ein unterschied im gebrauch von nachgeschriebenem i oder e ist nicht erkennbar’.
Wel constateert zij dat i bij voorkeur voor r wordt gebruikt: ‘Dass i gern gerade voor
r steht zeigt sich auch, als die i-schreibung nach vokalen sich im osten verbreitet’
(t.a.p. blz. 25 Anm. 2). Zo belanden we bij het Middel-Neder-Frankisch van de
Rijnstreek, met Keulen als voor het Nederlandse gebied belangrijkste cultuurcentrum.
Over het Keulse orthografische systeem licht R. Heinzel ons in zijn ‘Geschichte der
Niederfränkischen Geschäftssprache’ (Paderborn 1874) in. Van het oudste Keulse
systeem geeft hij een beschrijving op blz. 231 e.v. Het beslaat de 9de, 10de, 11de
en 12de eeuw. Voor de vocaal die in het Hd. â luidt, vindt men, naast â (en soms ê
bij umlaut), ai: Haidewigis, dait, schaig, laizgůith
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blz. 238). ae komt niet voor. Voor de vocaal die in het Hd. e luidt, vindt men ei, ie,
i. Met ei: Reinsa ‘Rhens’, Notarbeichi, Quirbeichi, Eigilberti, Reighinhardi (blz. 238).
Het teken ii treft men niet aan, wel i. Voor de vocaal die in het Hd. ô luidt, vindt men,
naast iu en û, ui: Luitfridum, Luitgeri, Luidolfus.
Hier is dus het hele systeem - met uitzondering van ii - compleet en wel in zo
vroege tijd, dat er alle reden bestaat aan te nemen, dat de Hollandse ai, ei, oi en ui
op het voorbeeld daarvan in gebruik zijn gekomen. Het oudste geval van ai bij
Heinzel is uit 1168, dat van oi uit 1067. Het vroegste geval van ai in Holland dat ik
heb gevonden, is uit 1212, en wel in de plaatsnaam Hairlem in een Latijnse oorkonde
20)
van graaf Willem I . Het oudste van oi, in de eigennaam Voirne, daterend van 1223,
21)
is uit een Latijnse oorkonde van graaf Floris IV .
In de jongere Keulse orthografie der 13de, 14de en 15de eeuw vindt men naast
ai: ae (blz. 279), ei wisselt met ie (bijv. geinen, vreimde, leisen, weigen; dieme,
giene, niemen blz. 280), naast oi komt oe voor (blz. 281), vaker dan ui vindt men
uy. Het oudste geval van ae vormen haels en daer uit 1309, dat van oe vormt goedis
uit 1257 (blz. 251), dat van uy: inbuyssen uit 1263. Blijkens blz. 352 e.v. komen ai,
ei (naast ey) en oi tot in de 15de eeuw nog geregeld voor, ui echter vrijwel niet.
Wanneer dus in de Hollandse kanselarijtaal ai en oi in het begin der 15de eeuw
- onder het Beierse Huis - hun hoogste frequentie krijgen, dan bevinden dus de
klerken zich nog altijd in het gezelschap van hun Keulse confraters. Als omstreeks
1400 ui in de kanselarijtaal door uy verdrongen blijkt te zijn, dan zie ik daarin opnieuw
een bewijs van de macht van het Keulse voorbeeld; immers in de ‘Keulse’ bescheiden
der 14de eeuw wordt ui al minder gebruikt dan uy, in de 15de eeuw is het teken
vrijwel verdwenen.
Keulen van de 9de tot de 15de eeuw als orthografisch cultuurcentrum der
Nederlanden, het is een aantrekkelijke gedachte. De ge-

20)
21)

v.d. Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, No. 227.
ibid. No. 279.
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schiedenis der tekens met i als tweede component laat geen andere conclusie toe.
De cultuurgeschiedenis pleit er niet tegen: als residentie van den aartsbisschop zal
Keulen toch stellig in de vroege middeleeuwen een geestelijk centrum zijn geweest,
wellicht de plaats waar vele geestelijken in de schrijfkunst - toch bij uitstek een
cultuurverschijnsel - zijn onderwezen. Op de kloosterscholen konden zij voor verdere
verspreiding zorgen. Hoe dit zij, de verbreiding der grafieën met i als tweede
component over de Nederlanden klopt heel aardig met de omvang van het
aartsbisdom. Vlaanderen, dat er niet toebehoort, levert slechts weinig voorbeelden
van ai en oi aan zijn Oostelijke grenzen, ui komt weliswaar ook meer naar het Westen
voor, doch zelden, uy treedt er pas laat op, waarschijnlijk wel onder Brabantse
invloed. Zonder veel moeite herkent men in het verbreidingsgebied van ai, oi, ui ook
het oude Lotharingen. Dit samengaan is mischien al weer niet toevallig. Volgens
22)
Frings nl. stammen de Rijnse ai en oi uit de Franse orthografie, uit diphthongen
op i, die in het Oost-Frans gemonophthongeerd waren. Keulen speelt dus in dit
opzicht de rol van filiaal van de Romaanse schrijfcultuur.

7. ue, eu en ou
Een aparte bespreking vergt het teken ue. In de oudste kanselarijteksten wordt het
gebruikt om de representanten van Wg. û aan te duiden: 1282 hues (fol. 33v, 52v,
53v), vetghest (fol. 48r), zuetwijc (fol. 48v), hugo mues (fol. 48v), huer (fol. 49r). Het
komt in deze tijd voor naast ui en uu. De klankwaarde moet Nnl. uu ([y.]) zijn geweest.
Tussen 1316 en 1336 treffen we het nog met deze waarde aan: ghehuert (fol. 17v),
huerwaer (ibid.), bruecwaer (fol. 19v). Het wisselt dan af met ui, uy en uu. Het komt
dan echter ook reeds in een andere waarde voor (Nnl. eu) in brueke (fol. 26r). In dit
geval staat het naast o of oe.
Tussen 1404 en 1416 is het gebruik van ue met de klankwaarde [y.] al beperkt
tot de positie voor r: zuermo[n]t, gedue[re]n (fol.

22)

Die deutsche Sprachwissenschaft und die deutsche Mundartforschung, in Zs. f.d. Ma. 1921.
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3v) enz. In de andere posities is het door uy en uu verdrongen. Het gebruik met de
klankwaarde [ö.] blijkt zeer toegenomen: bijv. outhuesden (fol. 1v), kůere[n] (fol. 2v),
verbue[re]n (fol. 4r), brueken (fol. 4r), bruekich (fol. 4v), duersteken (fol. 5r) enz. De
gevallen van wisseling met o en oe in deze woorden zijn niet talrijk. We hebben hier
te doen met de weergave van de representant van Wg. ŭ. Merkwaardig is echter,
dat ue tussen 1404 en 1416 ook enkele malen wordt gebruikt voor de representant
van Wg. ô als die door een umlautsfactor werd gevolgd: genuecht (fol. 4r) ‘genoegt’
3 s. prs., versueken (fol. 4v), genůecht (fol. 5r, 34v), verhuede[n] (fol. 12r, 170v),
geruert (fol. 17r), genuege[n] (fol. 27v, 34r, 44v), rueren (fol. 31r).
Tussen 1517 en 1533 vindt men ue met de klankwaarde [y.] nog uitsluitend voor
r. Dikwijls wordt ue met de waarde [ö.] gebruikt, hetzij voor de representant van Wg.
ŭ, hetzij bij ronding van ee. Naast ue vindt men in dit geval al eu: deur (fol. 1v, 4r)
‘door’, deursteken (fol. 1v), auditeur (fol. 1v), valeur (fol. 5r) enz. Voor de representant
van Wg. ô treft men ue niet meer aan. Die wordt voorgesteld door oe en soms door
ou voor gutturaal of labiaal (labio-dentaal): behouf (fol. 1v), versouck (fol. 3v),
esbrouck (fol. 5v).
In de bescheiden die lopen van 1604 tot 1608, heb ik ue niet meer gevonden,
noch in de waarde [y.] noch in die van [ö.]. Voor [ö.] schrijft men nu geregeld eu.
Het teken ou voor gutturaal of labiaal komt naast oe wat vaker voor dan een eeuw
voordien, bijv. in houck (fol. 3r); brouck, behouff (fol. 3v); houue (fol. 4r, v); ten
behouue (fol. 11r); geroupen (fol. 16r); versoucken (fol. 74v) e.a.
Hoe staan de stadsklerken tegenover deze tekens? In het oudste keurboek van
Rotterdam (1410) vindt men ue ter aanduiding van de representant van Wg. û alleen
voor r: bůeren (blz. 132). Gebruikelijker is echter al uye: huyerhuys (blz. 2), verhuyert
(blz. 10, 36) e.a. In het keurboek van 1529 komt ue nog zo voor: het teken is in de
minderheid tegenover uye; in 1641 komt het niet meer voor.
Met de klankwaarde [ö.] wordt ue of ůe in het oudste keurboek van Rotterdam al
veelvuldig gebruikt. Het duidt dan de representant van Wg. ŭ aan of het
rondingsproduct van oorspronkelijk ee. In
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1529 komt er eu naast voor. In de gedrukte Ordre van 1641 komt ue ook met deze
waarde niet meer voor.
Opvallend frequent is in het Rotterdamse keurboek van 1529 het gebruik van ue
ter aanduiding van de representant van Wg. ô, afwisselend met minder vaak oe in
dezelfde positie.
Met ue: bluet (25v), buel (86r, v), bueten (passim), duel (19r, 39v, 50v), duet (1),
gueden (passim), huede (11r), ketelbueters (l27v), mueder (2r, 8v), ruede (32r, 81r,
92r, 92v, 97r), ruerde (12r, 59r, 68r, 81v), schuen (128r), vernuecht (74v), warmuess
(1r).
Met oe: bloet, boel (86v, 89r), boeten (minder vaak dan met ue), doel (16r), goeden
(minder vaak dan met ue), hoet (47r), roedregers (7v), roevoet (92r).
Het gebruik van ue voor de representant van Wg. ô is in de i5de eeuw opgekomen.
In slechts weinig latere toevoegsels aan het oudste keurboek (1410) vindt men er
al sporen van: zueken (blz. 7) ‘zoeken’. In dezelfde teksten wordt ue ook gebruikt
om een eu-klank aar te duiden (zie boven). Als de ue voor de representant van Wg.
ô geen ue aanduidt - lang niet alle woorden waarin het teken wordt gebruikt hebben
een umlautsfactor! - moet zij wegens haar dubbelzinnigheid lastig zijn geweest. In
de loop der 16de eeuw is zij (dan ook?) weer opgegeven.
Dat we niet met een puur Rotterdams verschijnsel hebben te doen, blijkt uit de
uitgegeven keuren van andere Zuidhollandse steden. In het begin der 15de eeuw
heeft Dordrecht alleen gueden; Gouda heeft ghenuecht, ghenueghede, bueten;
Leiden heeft onderzuec, gueden, buedel, buel, buete, gezuent, zuen, bueck ‘boeck’,
schepenpruef; Amsterdam heeft reeds meer ue dan oe: bueten, pruevinghe,
bezuenen, verzuenen, ruert, ruerde, genuech, ghenuecht, ghenueghet, ghenuechde,
ghemuede, guede, guet, guetduncken, verzueken, zueken, behuef, behueven,
vueret, vuere, vueren, inghebuedel, huede (praet.), beprueven.
In het begin der 16de eeuw heeft Dordrecht het teken vaker dan in het begin der
15de: hueck, gevuecht, gevuechlik, scuenlapper, buet, buetten, guede, guets,
vernuecht, vueren, Cellebrueders, ruede, voirhueden, behueff, verzueck. In Gouda
komt het ook in deze tijd maar
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zelden voor: bueten, guetduncken, verhuet. In de Leidse stukken is het aantal
woorden met ue kleiner dan in de 15de eeuw: guet, guede, schepenzuen. Haarlem
heeft dan: guetduncken, bueten, gueden, brueders, versueken, vueren. Opvallend
is de achteruitgang in Amsterdamse teksten; nog maar zelden vindt men ue: gueden,
guet, vernuecht, gildebruedere, vuert, geruert. Ernaast treft men daar een enkele
maal eu aan: ongeneuchte, geneugen, geneucht.
Te merkwaardiger is deze ue, daar de grafelijke klerken haar, afgezien van de
hierboven blz. 73 genoemde gevallen met umlaut tussen 1404 en 1416, niet
gebruiken.
Behalve deze ue komen in het tweede keurboek (1529) van Rotterdam ook enkele
gevallen van ou als weergave van de representant van Wg. ô voor gutturalen en
labialen voor: keurbouck (5r), schepenprouff (9r), soucken (9r), bouck (17r), drouch
(25r), trouven (26r), behouuende (51r), souct (52r), wetbouck (52v), behouft (103r),
houpen (115r) ‘hoepels’.
Buiten Holland vindt men ue ter aanduiding van de representant van Wg. ô in de
eerste plaats in Brabant. Van Loey behandelt de kwestie van de palatalisatie van
de oe uitvoerig (t.a.p. blz. 103-142). Hij trof het tekdn ue al in de 13de-eeuwse
teksten aan (oudste voorbeeld 1251), en dat zowel in woorden met als zonder
umlautsfactor. Op grond hiervan besluit hij tot een - later ongedaan gemaakte 23)
spontane palatalisatie . In de loop der 14de eeuw gaat het gebruik van ue achteruit.
Jacobs schrijft de zeer zeldzame gevallen van we voor Wg. ô in Vlaamse teksten
toe aan Brabantse invloed (t.a.p. blz. 129, 133), m.i. terecht. Edda Tille constateert
in de Gelderse oorkonden overwegend ue bij umlaut. Zelden komt het teken ook
voor als het woord geen umlautsfactor bezat (t.a.p. blz. 84-86). Uit Heinzel blijkt dat
het teken uein de Keulse orthografie geen rol speelt.
Neemt men aan dat ue voor de representant van Wg. ô in Holland geen umlaut
betekent, maar slechts een grafisch verschijnsel is, wat

23)

Hiertegen Heeroma in Ts LXIII (1944), 129 e.v.
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24)

mij het waarschijnlijkst voorkomt , dan heeft men dus de keus tussen ontlening
aan de Brabantse of aan de Oostelijke, o.a. Gelderse orthografie. De keus tussen
deze twee streken kan alleen op Brabant vallen.
Voor zover het teken ue de klankwaarde [ö.] had - dus daar waar het de
representant van Wg. ŭ aanduidt en de ronding van ee - is de herkomst geen
probleem. We hebben boven blz. 72 e.v. gezien, dat het met die waarde in de
grafelijke stukken voorkomt van ± 1300- ± 1600. eu treedt er sedert 1517 naast op,
is na 1600 het enige teken met deze waarde. Bij de Rotterdamse stadsklerken is
het niet anders: tot ± 1600 vindt men ue, sedert 1529 komt eu voor.
Ook buiten Holland treft men het teken ue met de klankwaarde [ö.] al vroeg aan.
In Vlaanderen vindt men het sedert 1285 (Jacobs, blz. 151); daarnaast komt eu
sedert 1383 voor (blz. 147), wordt vooral in de 14de en 15de eeuw gebruikt (blz.
151). In Brabant treedt ue sedert 1277 als [ö.] op (v. Loey, blz. 72), in Gelre sedert
1347 (Tille, blz. 62), hoewel niet dikwijls.
De tekens ue en eu (beide met klankwaarde [ö.]) voeren ons naar Frankrijk. Reeds
25)
in het Oud-Frans is [ö.], geschreven ue, uit Romaans ŏ ontstaan . Het teken ue
26)
werd later vervangen door eu, maar bleef bewaard na c en g . Hetzij rechtstreeks,
hetzij door bemiddeling van Vlaanderen of Brabant, hebben de leermeesters der
Hollandse klerken hun ue en eu aan de Franse orthografie ontleend.
Het teken ou voor de representant van Wg. ô voor gutturalen en labialen, dat sedert
de 16de eeuw voorkomt, maar meer bij de grafelijke dan bij de stedelijke klerken,
moet ontleend zijn aan de Vlaamse orthografie. Het komt daar heel geregeld voor
(Jacobs blz. 128, 129). Ook dit teken leidt tenslotte naar Frankrijk.

24)

25)
26)

Men houde mij deze apodictische wijze van uitdrukken ten goede. Deze kwestie kan zonder
gegevens der Hollandse volkstaal niet bevredigend worden besproken. Zulke gegevens bezit
ik nog niet voldoende. Ik hoop te zijner tijd de kaarten op tafel te leggen.
Schwan-Behrens, Gr. de l'ancien Français § 58.
Kr. Nyrop, Gr. hist. de la langue française § 178.
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Het teken ue voor de representant van Wg. ô wordt, zoals boven blz. 74 is
uiteengezet, in de 15de en 16e eeuw heel dikwijls gebruikt door de stadsklerken.
De grafelijke klerken gebruiken het, afgezien van een enkel umlautsgeval als
uitzondering, niet. Zij gebruiken wel, zij het ook niet zo erg vaak, het teken ou. In
dezelfde tijd waarin deze tekens worden ingevoerd, beginnen de ai en oi van het
Keulse systeem, dat door grafelijke en stedelijke klerken werd toegepast, in discrediet
te raken. De schrijvers, of hun leermeesters, gaan zich dus anders oriënteren. Dan
doet zich echter dit merkwaardige verschil in oriëntatie tussen de stedelijke en de
grafelijke klerken voor: de stedelijke (of hun leermeesters) zijn met hun ue < Wg. ô
Brabants georiënteerd, de grafelijke (of hun leermeesters) zijn met hun ou Vlaams
georiënteerd. Sterk is de vreemde invloed bij de laatsten echter niet: door het
vasthouden aan de oude spelling oe voor de representant van Wg. ô betonen zij
zich conservatiever.
Rotterdam.
B. VAN DEN BERG
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Boekbeoordeling
Dwonder van Claren IJse en Snee. Een verloren en teruggevonden
gedicht van Jan Smeken, met inleiding en aantekeningen uitgegeven
door R. Pennink en D.Th. Enklaar. 's-Grav. 1946.
Een alleraardigst boekje! Het is de heruitgave van een in 1511 bij Thomas van der
Noot gedrukt werkje waarvan in 1940 een vermoedelijk uniek exemplaar werd
teruggevonden, dat thans ter Koninklijke Bibliotheek berust, en behelst de
beschrijving van 49 in sneeuw gevormde beelden en groepen die in den strengen
winter van 1510/11 Brussels straten en pleinen en de binnenplaatsen van vele
huizingen sierden. De beschrijving is afkomstig van Jan Smeken (blijkens de
colophoon van het in 34 twaalfregelige strofen geschreven gedicht), die er, zonder
hooge poëzie te leveren, een zeer onderhoudend geheel van heeft weten te maken,
ook wegens de topografische bijzonderheden niet van historische waarde ontbloot.
De uitgevers spreken van een tweeslachtigen geest, ‘zeef werelds... en godsvruchtig
tevens’, maar van een vermenging van die twee kan men toch niet spreken; het
moraliseerende slot was welhaast onvermijdelijk en de parallel van het vergankelijke
dezer beelden met de vergankelijkheid van het aardsche leven lag ook wel zeer
voor de hand. Enkele platte termen en een gewaagd grapje als in strofe XXVII zijn
in den geest van den tijd, evenals het in die strofe beschreven beeld; het schijnt den
uitgevers ontgaan te zijn dat deze voorstelling een duidelijke zinspeling op den naam
‘Rosendal’ inhoudt. Wie de makers der beelden waren, blijkt uit het gedicht niet
duidelijk; het is zeker mogelijk dat het St.-Lucasgilde er aan medegewerkt heeft (blz.
8), maar sommige figuren waren blijkbaar vrij eenvoudig, zoodat men wel mag
aannemen dat ze althans voor een deel wel door de buurtbewoners gemaakt waren,
bv. de ‘onghemaect handeloos ruese’ (vs. 154), niet veel anders immers dan een
groote sneeuwpop.
Voor de verzorging van de uitgave hebben wij overigens niets dan
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lof, zoowel uiterlijk als naar den inhoud: het boekje is goed gedrukt op fraai papier,
in een beperkte oplage. De bondige inleiding geeft een volledige samenvatting van
alles wat omtrent Smeken bekend is en een zeer gefundeerde dateering. De
historische en topografische aanteekeningen van Dr Enklaar zijn zeer volledig; een
enkele maal wel eens wat ver gezocht, vooral die bij vs. 104. Bij vs. 164 aan den
kei in het hoofd te denken lijkt zeker niet noodig, en vs. 162 slaat onzes inziens niet
op den maker van het beeld, maar op dengene die het verminkt had. Ook de
taalkundige toelichtingen van mej. Pennink zijn zeer overvloedig. Een enkele
opmerking en aanvulling moge hierbij nog volgen: in vs. 18 zal men wel voer moeten
lezen in plaats van doer, het sluit aan bij vs. 16. In vs. 107 beteekent al niet alsof,
maar is het concessief. De ‘fonteyne met vijf ghoten’ (vs. 210) heeft geen vijf
afvoerpijpen, maar vijf stralen (fr. jets). In vs. 237 is blijkbaar si uitgevallen. Wel
gheraed in vs. 320 beteekent niet welgevormd, maar: die er wezen mochten. Fronse
uit vs. 322 vindt men in dezelfde bet. bij Van Doesborch (ref. CXXIX, vs. 68); voor
quoniam (vs. 268) zie men thans dit tijdschrift (Dl. 64, blz. 55) en von Wartburg, Et.
Wtb. 2, 1546.
C. KRUYSKAMP
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Ingekomen boeken
MICHELS, L.C. Over het waarnemen van taalverschijnselen. Rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Nederlandse en
Indogermaanse taalkunde en de Algemene taalwetenschap aan de R.K.
Universiteit te Nijmegen op 11 December 1946. Nijmegen enz., Dekker en Van
o

de Vegt N.V., 1946. 8 (15 blzz.) - Prijs ƒ 0.80.
NIEDERDEUTSCHE MITTEILUNGEN. Hsg. von der Niederdeutschen
Arbeitsgemeinschaft (Sällskapet för lågtysk forskning) zu Lund. Jarhg. 1 (1945)
o

u. 2 (1946). Lund, C.W.K. Gleerup-Kopenhagen, E. Munksgaard. 8 (93; 184
Ss.). Per jg. Kr. 8.-.
VERDENIUS, A.A. Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en
o

aantekeningen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1946. 8 . (XVIII, 272 blzz.) - Prijs
geb. ƒ 12. -.
SHEPHERD, P.H.M. Van taol naar taal. Nederlands van Maastricht en omstreken.
- Parcival-reeks. I. Maastricht, Publiciteit ‘Veldeke’, 1946. (134 blzz.).
KERKHOFF, E.L. Het begrip stijl. Rede, uitgesproken bij de opening van het
32ste studiejaar van de School voor Taal- en Letterkunde te 's-Gravenhage
o

op de 21ste Sept. 1946. Groningen, P. Noordhoff, 1946. 8 (37 blzz.) - Prijs ƒ
1.35.
KERKHOFF, Kleine Anleitung zur Satzanalyse für Studenten der Germanistik
o

und für Kandidaten M.O. A und B. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946. 8 (32
blzz.) - Prijs ƒ 1.50.
MAARTJE DRAAK. Ierse letterkunde als toetssteen. Openbare les gehouden bij
de opening van haar colleges als privaat-docent in het Keltisch aan de
Universiteit van Amsterdam op 10 December 1946. Amsterdam, J.M.
o

Meulenhoff, 1946. 8 . (16 blzz.) - Prijs ƒ 0.90.
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In memoriam J. Heinsius
(23 Juni 1872-18 Mei 1947)
Sedert de vorige aflevering van dit tijdschrift verscheen, is Heinsius door de dood
uit ons midden weggenomen. Verscheiden jaren reeds was hij het oudste lid onzer
Redactie, en de beide leden die, de een in leeftijd, de ander in ancienniteit op hem
volgden, deden dat op een grote afstand. Misschien was hij ook daardoor een wat
eenzame figuur, hij die herinneringen aan de Commissie in zich omdroeg die vrijwel
uit het begin dezer eeuw dateerden. Met mannen als Verdam, Te Winkel en Kluyver
had hij nog om de tafel gezeten, hij was de laatste van een nu uitgestorven generatie.
In onze vergaderingen was hij nooit een man van veel woorden; daarvoor was
zijn aard te bescheiden. Maar een trouw en actief medewerker is hij steeds geweest,
en zo vaak zijn advies werd gevraagd omtrent een ingezonden bijdrage, heeft hij
zijn oordeel aangeboden, altijd zorgvuldig gedocumenteerd. Zijn talrijke voordrachten
in de Commissievergaderingen zijn lang niet alle gepubliceerd: vele en drukke
ambtsbezigheden lieten hem vaak niet de tijd ze persklaar te maken. De eerste
bijdrage van zijn hand die in ons tijdschrift werd opgenomen - waaruit zijn welbekende
liefde voor Huygens al blijkt - vindt men in het 22ste deel. Woordstudies en
grammaticale kwesties hadden verder zijn voorkeur, en uit enkele publicaties spreekt
ook zijn zin voor historie.
Wie deze geleerde van meer nabij mocht leren kennen, bemerkte achter een wat
nuchtere koelheid een grote liefde voor de wetenschap zijner keuze en voor velen
die met hem die studie beoefenden. Vooral naar zijn oudere tijdgenoten keek hij op
met verering. Bij zijn medeleden laat hij de herinnering na aan een kundig kenner
van zijn vak, maar ook aan een welwillend en weldenkend mens.
DE REDACTIE

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

82

De legende van de maagd zonder handen
Wanneer Jan van Boendale in zijn Der Leken Spieghel zover gevorderd is, dat hij
Christus' geboorte heeft verteld, onderbreekt hij in hoofdstuk 10 van het tweede
boek even zijn verhaal om ons o.a. iets te vertellen van zijn bron, een boek ‘dat
Sente Jheronimus trac met zijnre pinen Uten Ebreeuschen in Latine’. Daarmede
wordt bedoeld het Evangelïum de Nativitate Mariae, een bekend apocrief evangelie,
1)
dat sinds de elfde eeuw in Europa algemeen werd verbreid . Het is er ons op het
ogenblik niet om te doen te weten, wat Boendale nu precies aan dit apocryphon
heeft ontleend en of hij er rechtstreeks, dan wel via de grote compilatiewerken als
de Legenda Aurea uit heeft geput. Ons interesseert thans alleen, wat hij er niet heeft
kunnen vinden, waarvoor hij bij anderen in de leer is geweest, wier namen hij
verzwijgt. Daartoe behoren onder meer de wonderen, die plaats grepen bij Christus'
geboorte. Ze worden aan het slot van hoofdstuk 10, regel 95 e.v., als volgt
aangekondigd:
Mar ic wille dat ghi eerst hoort
Wondere die in sine gheboort
Geschieden, ende optie ure
2)
Datsi ghelach, die maghet pure .

Daaruit te concluderen, dat de dichter de ‘erkende’ wonderen bij Christus' geboorte
3)
aan de evangelien ontleende, zoals De Vries doet , gaat niet aan. Men zal de
wonderverhalen die hier volgen trouwens vergeefs in de bijbel zoeken. Maar waar
heeft de Antwerpse schepenklerk ze dan wel vandaan, zal men vragen. Gelukkig
is onze kennis van de Oudchristelijke en Middeleeuwse literatuur zo ver gevorderd,
dat

1)
2)
3)

In Nederlandse vertaling kan men dit evangelie vinden, o.a. in H. Bakels Nieuwtestamentische
apocriefen I (Amsterdam 1922) bl. 87 e.v.
Uitg. M. de Vries, dl. II (Leiden 1845) bl. 73-74.
Inl. bl. XXXV.
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we de meeste legenden in Der Leken Spieghel zonder veel moeite kunnen
thuisbrengen. Er is echter bij de geboortewonderen één verhaal, waarvoor dit niet
zo gemakkelijk is. Dat is de legende van de maagd zonder handen. Boendale vertelt
hiervan:
Ene maghet ooc, als ic vernam,
Die tote onser vrouwen quam,
Na dat si des kints ghenas,
Die zonder hande gheboren was,
Warden twee hande ghegheven.
Bi Maria es si bleven,
Ende diende haer, alse Gods bruut,
4)
Dat kinder bedde al uut .

Van deze legende wordt in de tot dusver bekende apocriefe evangeliën of in de
verdere oudchristelijke literatuur met geen woord gerept en ook de latere grote
verzamelwerken maken er geen gewag van. In onze eigen literatuur zal men er
vergeefs naar zoeken. Of neen, er is toch nog één plaats, die een duidelijke
toespeling op dit wonder bevat. Ik bedoel het lied Ons is gheboren een kindekijn.
Het komt voor in verschillende oude liedboekjes, maar slechts in één van deze het oudste overigens - vindt men een redactie, die een herinnering bevat aan onze
legende. Het uiterst kostbare boekje, waarvan zich het enige bekende exemplaar
bevindt in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, heeft tot titel Dit is eē su/uerlijc
boecxkē/in welcke staen/ scone leysen en̄/veel scone gheestelike lie/dekens. Noch
een liedekē/vā deuocien ghemaect bi/broed' Dirck vā munster./ - Aan het eind:
o

5)

Gheprent Tātwerpē aē die marct/Bi mi Adriaē van berghē. an . XVC. viij/ . Op bl. 10
vinden we het bewuste lied, waarvan het 2e en 3e couplet luiden:

4)
5)

Boek II, c. 11, r. 65-72, uitg. De Vries t.a.p. bl. 77.
Zie over dit liedboekje o.a. Hoffmann v. Fallersleben De liederen van Broeder Dirck van
Munster in De Dietsche Warande III (1857) bl. 252 e.v., J.G.R. Acquoy Het geestelijk lied in
de Nederlanden vóór de Hervorming in Archief voor Ned. Kerkgesch. II (1886) bl. 17-18,
J.A.N. Knuttel Het geestelijk lied in de Nederlanden vóór de Kerkhervorming (Rotterdam 1906)
bl. 69-70, D.F. Scheurleer Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800
uitgegeven liedboeken ('s-Gravenhage 1912), bl. 2-3.
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6)

Als ghi ghelaghet maghet marij
so en wasser nyemant bij
dan ioseph ende anastasij
7)
haer handen hadde si gelaten thuys.
Als si den gods sone ontfangen soude
doen wiessen haer handen also boude
ghelijc den roden goude
8)
het wasser wel een groot abuys .

Acquoy wilde deze strofen verklaren door twee verschillende legenden aan te nemen,
o

1 de aanwezigheid van de H. Anastasia († 25 December 303) bij Christus' geboorte
o

en 2 het aangroeien van Maria's handen (die ze te Nazareth zou hebben
9)
achtergelaten) bij de geboorte van Haar Kind. Later heeft Knuttel opnieuw aandacht
aan dit lied gewijd en op zijn beurt een verklaring gezocht voor de raadselachtige
strofen. Bekoord door de overeenkomst van onze legende met het verhaal van de
10)
twee vroedvrouwen in het Protevangelium van Jacobus c. XX , ziet hij in Anastasij
de ongelovige obstetrix Salome. De apocriefe evangelien vertellen namelijk, dat
Maria Haar Zoon ter wereld bracht, terwijl Joseph op zoek was naar een vroedvrouw.
Wanneer hij terugkomt met Zelomi en Salome, durven ze, zegt Pseudo-Mattheus
11)
c. 13 door de helle lichtglans aanvankelijk het hol niet binnen te gaan, maar Maria
Zelf gebiedt hun naderbij te komen. Zelomi gelooft terstond in de maagdelijke
geboorte, maar Salome wil zich eerst als een Thomas overtuigen. Tot straf brandt
haar hand,

6)

7)
8)
9)
10)
11)

De emendatie van Acquoy ‘Als si ghelaghet die maghet marij’ moet vervallen. De rechtstreekse
aanspreking is sinds de zwijnenhoeder van Homerus geen ongewone stijlfiguur en bovendien
behoeft ‘die’ niet te worden ingevoegd. Acquoy moest echter wel tot deze lezing zijn toevlucht
nemen om Maria als onderwerp van r. 4 te redden; zie zijn Kerstliederen en Leisen in MedNA
Lett., 3e Rks, Dl. IV (A'dam 1887) bl. 385 of Ned. Arch. v. Kerkgesch. VI (1897) bl. 253.
Door A. verbeterd uit ‘hadden’.
Door A. verbeterd uit ‘si hadden wel een groot abuys’.
a.w. bl. 117-119.
E. Hennecke Neutestamentliche Apocryphen (Tübingen-Leipzig 1904), S. 61-62.
H. Bakels a.w. bl. 181.
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zodra ze die tot Maria uitstrekt, en verdort. Op haar gebed om vergeving en redding
krijgt ze van een engel het bevel het Kind aan te raken. Ze doet dit en haar hand
geneest. Aldus de lezing van het Protevangelie en den Ps. Mattheus. Merkwaardig
genoeg maakt Knuttel geen melding van de redactie in het Evangelium Infantiae
12)
Arabicum , die hem zeker versterkt zou hebben in zijn opvatting. Deze lezing toch
staat dichter bij de legende van Anastasia. Er is hier maar één vroedvrouw aanwezig,
die door het opleggen van haar handen op het Kind genezen wordt van een
verlamming, die ze al had. Uit dankbaarheid wil ze daarop levenslang haar Redder
verzorgen en dienen.
Intussen blijven ook met deze redactie te veel verschilpunten over om niet in het
mirakel van Der Leken Spieghel en het kerstlied enerzijds en het
vroedvrouw(en)verhaal van de apocriefe evangeliën anderzijds twee verschilende
legenden te zien. Ik vond het daarom raadzaam aan de hand van de onderzoekingen
13)
14)
15)
16)
17)
van R. Hofmann , B. Harris Cowper , A. Schultz , Rob. Reinsch , Tappehorn
e.a. na te gaan of niet de oudchristelijke of de latere middeleeuwse literatuur enige
opheldering konden geven. En ook hier bleek, dat wie zoekt, vindt. Een
hoogstinteressant Frans gedicht Comance la vie Nostre Dame et la passion de
18)
Nostre Seigneur uit de 13e eeuw vertelt, hoe Maria en Josef, door de straten van
Bethlehem zwervend, de dochter van een rijk man, Anastasia geheten, om onderdak
vragen. Na een vurig pleidooi bij haar vader is deze tenslotte bereid het H. Paar
logies te verschaffen. Hij maakt zelfs alles goed door een rijk onthaal (Pain et vin
et char et poison). Ook Anastasia zelf zou

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Caput 3 (H. Bakels a.w. bl. 246-247).
Das Leben Jesu nach den Apokryphen (Leipzig 1851).
The apocryphal Gospels and other documents relating to the history of Christ (3d. ed. London
1870).
Die Legende vom Leben der Jungfrau Maria (Leipzig 1878).
Die Pseudo-evangelien von Jesu und Maria's Kindheit in der romanischen und germanischen
Literatur (Halle 1879).
Ausserbiblische Nachrichten, oder die Apokryphen über die Geburt, Kindheit und das
Lebensende Jesu und Mariä (Paderborn 1885).
Parijs, Bibl. Nat. ms. fr. 1533.
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graag hebben geholpen, maar ze heeft geen handen. 's Nachts, als Christus geboren
wordt, krijgt ze op miraculeuze wijze haar handen terug. Ze dient nu het Kind met
19)
grote blijdschap en legt Hem in de Kribbe . Het is duidelijk, dat we hier de gezochte
legende voor ons hebben van de maagd zonder handen, die zowel aan Jan van
Boendale als aan den dichter van het kerstlied bekend was.
Maar waar komt het verhaal vandaan? Het is nodig die vraag te stellen, nu ik zie
dat Joseph Seitz toch weer op een vernuftige wijze verband legt met de
vroedvrouwenlegende. Door een tijdelijke onderbreking in de traditie der apocriefen
zou de Salome-voorstelling in de beeldende kunst niet meer zijn begrepen en nu
door een nieuwe legende, die van Anastasia, zijn verklaard. Een zogenaamde
20)
Rückbildung dus . Alvorens deze veronderstelling onder de loupe te nemen, wilde
ik nog een kleine bijzonderheid vermelden, die schijnbaar steun geeft aan Seitz'
hypothese. In een oudfranse vertaling van Ps. Mattheus Les anfances Nostre Dame
et de Jhesu in een Parijs' handschrift uit de 13e eeuw, draagt de gelovige vroedvrouw
Zelomi de bijnaam Anestasse. Zo ook in Les Enfances nostre sire Jhesu-Crist
21)
(Anestaise) en de Roman du chevalier au cygne (sainte Onestacie) . Wanneer we
niet bevooroordeeld zijn, kunnen we hier moeilijk meer uit concluderen, dan dat
beide legenden naast elkaar leefden en de personen wel eens met elkaar verward
werden. Misschien moeten we niet eens zo ver gaan. De apocriefe Zelomi kan hier
in plaats van naar de heldin van onze legende wel rechtstreeks genoemd zijn naar
de H. Anastasia, die, doordat haar feestdag op 25 December viel, een - voor later
eeuwen minder duidelijke - rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de
22)
kerstviering . Men is te

19)
20)
21)
22)

Vg. Reinsch, a.w. S. 50 ff.
Die Verehrung des hl. Joseph in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum Konzil von Trient
dargestellt (Freiburg i. Br. 1908) S. 162.
G. de Montreuil Roman de la Violette, ou de Gérard de Nevers publ. p. Fr. Michel (Paris 1834)
p. 244 noot; voor de datering van de Ps. Matth. vertaling Reinsch a.w. S. 91.
Zie over haar, inz. voor de Mis der pausen in de basiliek van S. Anastasia en de latere
gedachtenis in het brevier Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie I, 2 (Paris 1907)
op Sainte Anastasie, p. 1919 suiv.
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meer tot deze opvatting geneigd, wanneer men bedenkt, hoe weinig naamvast de
gelovige obstetrix is. In het Protevangelie van Jacobus draagt ze geen naam, bij
Ps. Mattheus heet ze Zelomi, in de Legenda Aurea en een frans spel, waarop we
23)
aanstonds terugkomen, Zebel, in Ms. Egerton 1993 , Stanzaic of Christ en de
24)
25)
26)
Chester-Plays Tebel , in Lydgate's Lyf of our Lady Sephora, in de Vita Beatae
27)
28)
Mariae Virginis et Salvatoris rhythmica en daaruit in Wernher's Marienleben
Rachel.
29)
Van het Franse Miracle de la nativité nostre seigneur ihesu crist , waarin de
gelovige vroedvrouw (als we haar zo nog mogen noemen!), evenals in de Legenda
Aurea Zebel heet, is het eerste deel gewijd aan de Geboorte, het tweede aan de
Opdracht en het derde aan den 12-jarigen Jesus in de tempel. Niet alleen daarom,
maar ook in ander opzicht is dit spel interessant. In het Geboorte‘bedrijf’ houdt de
dichter alle aandacht geconcentreerd op de Salome-legende. Maar zie nu, wat
daaraan voorafgaat. Het H. Paar loopt te zoeken naar een onderdak. Josef vraagt
aan Zebel, die toevallig passeert, of ze soms een herberg weet, waar nog plaats is.
‘Neen’ is het antwoord, ‘alles is vol’. Weliswaar is er nog ‘un lieu conmun’, maar
daarin kunnen zulke nette mensen als Josef en Maria hun intrek niet nemen.
car la foraine gent leurs bestes,
quant il sont venuz au marchié,
sitost qu'il les ont decharchié,
y mettent......

Op aandrang, vooral van Maria, Die Haar tijd nabij weet, brengt ze

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

C. Horstmann Altenglische Legenden (Paderborn 1875) r. 618, S. 92.
J. Vriend S.J. The Blessed Virgin Mary in the medieval drama of England, diss. Amsterdam
1928 (Purmerend 1928) p. 98.
Stamt deze naam wellicht uit Ps. Bartholomeus, het in de M.E. zo vaak geciteerde en nu
verloren (?) apocryphon? (vg. Vriend a.w. p. 98).
Ed. Caxton, c. 41, zie Vriend t.a.p.
Uitg. A. Vögtlin (Tübingen 1888) r. 1769 e.v.
Das Marienleben des Schweizers Wernher, aus der Heidelberger Handschrift herausgeg. v.
Max Päpke, zu Ende geführt von A. Hübner (Berlin 1920) r. 2645 e.v., S. 44.
Uitg. d. G. Paris et U. Robert Miracles de N. Dame par personnages I (Paris 1876) V, p. 203
suiv.
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30)

Hen daar dan toch maar , ja ze blijft op verzoek van Josef zelfs bij de H. Maagd
in die publieke stal, wanneer Josef op wens van zijn Bruid een vroedvrouw gaat
zoeken. Bij zijn terugkomst met Salome is Christus reeds geboren. Zebel heeft het
Kind in doeken gewikkeld en haar verwondering uitgesproken over de maagdelijke
geboorte. Heeft de vroedvrouwenlegende hier invloed ondergaan van de legende
van de maagd zonder handen? Of is alleen het populaire motief van het
herbergzoeken aansprakelijk voor deze afdwaling van de oorspronkelijke apocriefe
redactie?
Maar om nu op Seitz' hypothese terug te komen, de voornaamste pijler, waarop
ze rust is de onderbreking in de traditie der apocriefen. Inderdaad is er van kerkelijke
zijde fel tegen deze legendeliteratuur gestreden. Inzonderheid het verhaal van de
vroedvrouwen om Maria's bed heeft veel verontwaardiging gewekt. Algemeen bekend
31)
is Hieronymus' bestrijding van deze voorstelling . Waarom die legende zoveel
tegenkanting ondervond, ziet men eigenlijk niet in, want de obstetrices verrichten
in het geheel geen verloskundige diensten. Als ze arriveren, heeft de Moeder Haar
Kind reeds gebaard, zodat ze alleen nog als getuigen kunnen dienen van de
maagdelijke geboorte. Niettemin, met de overige inhoud der apocriefen, komen ook
de obstetrices in de ban. Ze krijgen het bij de kerkelijke schrijvers hard te verduren,
in de latere middeleeuwen evengoed als in de oudchristelijke tijd. Maar wat Seitz
bedoelt met een onderbreking in de overlevering der apocriefen, is niet recht duidelijk.
Althans wanneer we de blik richten op West-Europa. Immers zodra hier de christelijke
beschaving in de 10e eeuw wat meer gaat doorwerken, komen ook de apocriefen
voor de dag en ze blijven - alle bestrijding ten spijt - de gehele verdere middeleeuwen
door bekend. En mèt de apocriefen de vroedvrouwen. Al dadelijk in het oudste
liturgische kerstdrama, het zogenaamde Officium Pastorum uit de 11e eeuw, treden
ze op bij de

30)
31)

En dus niet naar haar eigen huis, zoals F. Fellinger Das Kind in der altfranzösischen Literatur
(Göttingen 1908) S. 42-3 zegt.
Adversus Helvidium 8, Migne P.L. 23, 201; vg. R. Hoffmann a.w. S. 112 en W. Bauer Das
Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen Apocryphen (Tübingen 1909) S. 68, noot 2.
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32)

aanbidding der herders ; in het spel van Bilsen speelt een vroedvrouw een rol bij
33)
de adoratio magorum . Over het gehele West-europese cultuurgebied hebben de
obstetrices in Pastores en Stella een belangrijke taak: ze ontvangen herders en
koningen, tonen hun het Kind en wijzen op de vervulling der profetieën aangaande
34)
Maria's maagdelijkheid . Ook in de latere spelen treden ze voor het voetlicht, in
35)
het reeds genoemde Miracle de la nativité nostre seigneur ihesu crist , in twee
36)
37)
Engelse en drie Duitse spelen . En leert de beeldende kunst ons niet hetzelfde?
Het Byzantijnse type, waarvan de afbeelding der vroedvrouwen bij de geboorte
iconografisch een wezenlijk bestanddeel vormt, moet in de latere middeleeuwen in
Italië, Nederland en Duitsland plaatsmaken voor een geheel andere conceptie, maar
de vroedvrouwen geeft men niet prijs, al mogen ze tijdelijk en plaatselijk wel eens
38)
minder op de voorgrond treden .
Intussen hebben velen in de tijd dat het geloof aan Maria's maagdelijk
moederschap niet meer werd bestreden, aanstoot genomen aan de legende van
Salome en Zelomi. Jacobus de Voragine b.v. vindt het nodig Josef te
verontschuldigen. Hij wist wel, dat Maria maagdelijk zou baren, maar hij riep toch
de hulp der vroedvrouwen in, omdat hij niet wilde breken met de gewoonte des
39)
lands . Dirc van Delf, die overigens de Legenda Aurea graag volgt, heeft de
betreffende passage in zijn Tafel van den Kersten Ghelove opzettelijk weg-

32)

33)
34)
35)
36)
37)

38)
39)

Jos. Smits van Waesberghe Muziek en Drama in de Middeleeuwen (A'dam z.j.) bl. 26 e.v.;
W. Lampen O.F.M. Liturgie en Drama (G.G.G. No. 292) bl. 28; A. Pompen O.F.M. in TTL 26
(1938) bl. 173-174.
J. Notermans Het kerstspel van Bilsen (Maastricht 1936), ook uitg. d. H.J.E. Endepols Vijf
geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen. (A'dam 1940) bl. 14 e.v.
E. Du Méril Origines latines du théâtre moderne (Paris 1849) p. 150, 161, 170; M. Boehme
Das lateinische Weihnachtsspiel (Leipzig 1917) S. 36, 59.
Zie boven.
t.w. Chester-Plays en Ludus Coventriae; vg. Vriend a.w. p. 95, 98.
t.w. Herodes sive Magorum adoratio, het 1e spel van Erlau en het Strassburger Dreikönigspiel;
vg. G. Duriez, La Théologie dans le drame religieux en Allemagne au Moyen age (Paris-Lille
1914) p. 237.
Inz. in Frankrijk in de 14e eeuw, vg. E. Mâle l'Art religieux de la fin du moyen age en France
(Paris 1908) p. 34.
Legenda Aurea, ed. Th. Graesse (Dresdae et Lipsiae 1846) p. 42.
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40)

gelaten en zo waren er velen. Anderen kwamen op de fijne gedachte de obstetrices
te vervangen door engelen. De sequens Natus ante saecula jubelt het uit: Gaude,
41)
genetrix, quam circumstant obstetricum vice concinentes angeli gloriam dei en in
Von der bort Christi lezen we
Dat de vrouwen scholden sin,
dat weren hillige engele fin,
De god dar to hebben wolde,
42)
also dat to rechte wesen scholde .

Ook in de beeldende kunst wordt de rol der vroedvrouwen in de latere middeleeuwen
43)
gaarne door engelen overgenomen, inzonderheid in Duitsland . Maar niet altijd
behoefde men zover te gaan. Door eenvoudig de indruk te wekken, als zouden de
jonge maagden, die men bij de kribbe afbeeldde, slechts dienaressen van Maria
zijn, nam men elke aanstoot weg. En ik meen, dat wij in vele miniaturen en panelen,
die de demonstratie van Salome met haar verdorde hand, de haar toesprekende
engel en de banderollen met apocriefe teksten achterwege laten, wel degelijk de
tendens mogen zien de vrouwen bij de geboorte voor de fijnere smaak der vurige
Mariavereerders aanvaardbaar te maken. Vaak is er ook maar één vrouw, die met
44)
Maria en Josef den geboren Verlosser aanbidt . Intussen blijft de letter-

40)

L.M. Fr. Daniels O.P. dl. 2 Winterstuc (Antw.-Nijm.-Utrecht 1937) bl. 299 noot. Interessant is
in dit verband ook de lezing van Nu laet ons singen het es tijt, str. 22 in hs. E of Liederboek
van Meerman (K.B. Brussel II, 2631), fol. 90b:

In den nacht dat sy ghelach
Van vrouwen en was daer gheen ghewach (i.p.v. rouwe).
41)
42)

43)

44)

waaruit èn de bekendheid èn de afkeer van de legende der vroedvrouwen blijkt.
Jos. Kehrein Lateinische Sequenzen des Mittelalters (Mainz 1873) S. 29.
Ph. Wackernagel Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII.
Jahrhunderts 2 (Leipzig 1867) S. 397b. - Vg. ook Ludolphus van Saksen Vita Jesu Christi
(Parisiis et Romae 1865), 1, cap. 9 (p. 42-43).
J. Villette L'Ange dans l'art d'occident du XIIème au XVIe siècle (Paris 1941) p. 273; vg. ook
K. Künstle Ikonographie der Christlichen Kunst 1 (Freiburg i. Br. 1928) S. 253-254. Op het
altaar van Schledehausen bij Osnabrück droogt een engel zelfs luiers voor een houtvuurtje
(zie de afb. in Zeitschr. f. Christl. Kunst 32, S. 119).
Zie bijv. de fraaie miniatuur uit het midden van de 15e eeuw in het getijdenboek van Ph. den
Goeden, verlucht door J. de Tavernier en W. Vrelant in hs. K.B. Bruss. 5911, fol. 43 (afb. bij
p. Durrieu La miniature flamande au temps de la cour de Bourgogne (Brux. et Paris 1921) pl.
IX en bij F. Lyna Kerstmis in de miniatuur in Het Vlaamsche Kerstboek (Zeist z.j.) t.o. bl. 52),
voorts o.a. Petrus Cristus in het Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn (afb. bij Max J. Friedländer
Die altniederländische Malerei I (Berlin 1924) pl. LIII) en Provost in de verzameling Visc.
Bearsted te Londen (afb. bij Friedländer a.w. IX (Berlin 1931) pl. LXXI).
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lijke weergave van de apocriefe legende daarnaast voortbestaan. Zoals Salome
45)
haar verdorde hand toont op de stoel van Maximius in de kathedraal van Ravenna ,
46)
doet ze het nog bij onzen meester van Flémalle in het museum te Dijon en op de
47)
retabel van Veit Stosz in de Pfarrkirche te Bamberg .
Zie ik het goed, dan moeten we de legende van de maagd zonder handen
verklaren uit de tendens het verhaal van de vroedvrouwen opzettelijk te vervangen
door een meer bij de tijdgeest passend wonderverhaal. Onze legende staat daarin
trouwens niet alleen. In het middelhoogduitse gedicht Maria und der schmid lezen
we van een smid, die dicht bij Bethlehems stal aan het smeden is. Drie grote spijkers
‘dir gkoerten zu Christi leyden’ willen zich niet laten bewerken. Hij geeft zijn dochter
de schuld en gooit naar haar met een hamer. Zij wil nu niet langer de blaasbalg
trekken en vlucht uit de stal.
‘Sy het nit mehr dann zwen halb Arm’.

Maria vermaant haar voor het kribje te knielen en te geloven in den Zoon Gods. Ze
gehoorzaamt en
‘Ir wüchsen zwen Arm und auch zwu Hend,
da sy Jesum thet biten.’

Ze rent daarop naar de smederij en zodra haar vader de blijde boodschap heeft
vernomen, gaat hij de straat op en verkondigt luide de mare van Christus'
48)
bovennatuurlijke en goddelijke geboorte .

45)
46)
47)
48)

Afb. o.a. bij W.F. Volbach Mittelalterliche Elfenbeinarbeiten (Berlin o. J.) pl. 6 en R. Louis e.a.
La Nativité de Notre Seigneur Jesus-Christ (Paris 1911) pl. VI.
Afb. bij A. Goffin L'Art religieux en Belgique etc. (Brux. et Paris 1924) pl. XXVIII.
Afb. bij Villette a.w. pl. XXXVII.
Wackernagel a.w. 2, No. 1151, S. 923.
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Zo hebben de Duitsers deze stof bewerkt. Onze legende daarentegen is typisch
Frans. Immers in Frankrijk vormden de smartelijke ervaringen van het H. Paar in
de straten van Bethlehem altijd een bijzonder geliefd thema. Ze kan dan niet veel
vroeger dan de 13e eeuw zijn ontstaan, omdat de saecularisatie van het
Kerstgebeuren zover gevorderd moest zijn, dat het motief van het herbergzoeken
tot een dergelijke vertelling kon uitgroeien. Men late zich niet misleiden door de
49)
bewering van P. Meyer als zou onze legende voorkomen in verschillende gedichten
van de 12e en 13e eeuw. Meyer's bron, de boven reeds genoemde noot van den
uitgever van de Roman de la Violette, laat een dergelijke conclusie volstrekt niet
toe. Franc. Michel zegt alleen, dat in de drie door hem genoemde handschriften (die
hij niet dateert!) de gelovige vroedvrouw Anastasia heet.
Voor de compositie van de nieuwe legende maakte men gebruik van de bestaande
elementen. De naam Anastasia ontleende men aan de heilige van die naam. Het
motief van de miraculeuze genezing der handen behoeft niet eens rechtstreeks op
de apocriefen terug te gaan. Verhalen over het aangroeien van afgehouwen handen
door Maria's tussenkomst waren althans in de late middeleeuwen algemener in
50)
omloop . En voor het overige vond men de ene maagd, die reeds een gebrek had
vóór haar ontmoeting met Maria, en dit dus niet als straf voor haar ongeloof zelf op
de hals haalde, en die na haar wonderbaarlijke genezing het Kind en Zijn moeder
wil dienen, reeds kant en klaar in het Evangelium Infantiae Arabicum. Zo kreeg men
een schone legende, die heel wat aantrekkelijker was voor de late middeleeuwen
dan het verhaal van Ps. Mattheus of het Protevangelium van Jacobus. Niettemin is
haar populariteit gering geweest. In Frankrijk vinden we haar nog in de Roman de
51)
la Violette , het Provençaalse spel Aisso se apela l'esposalizi de nostra Dona santa
Maria verges et

49)
50)
51)

Romania 14 (1885) p. 497, overgenomen door E. Mâle L'art religieux du XIIIe siècle en France,
6e ed. (Paris 1925) p. 212 en anderen.
Het werd o.a. verteld van Leo II en Johannes van Damascus, vg. Realencyklop. f. prot. Theol.
u. Kirche, 3e Aufl. Bd. XII, S. 318.
Edit. Franc. Michel p. 243-244.
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52)

53)

de Josep van het einde der 13de of het begin der 14e eeuw en het 15e-eeuwse
54)
spel La Nativité de N.-S. Jésus-Christ . In de middelengelse poëzie is de legende
nog niet teruggevonden, maar ze kan wel bekend zijn geweest, althans de schrijver
van ms. Egerton 1993 protesteert tegen de voorstelling van Anastasia's aanwezigheid
bij de geboorte, omdat ze eeuwen later leefde:
þe lesinge of mani foles. telleþ of seint anastase,
þat heo scholde wiþ oure ledi beo; . hit nis bote þe mase:
Vor heo ne seiʒnever oure ledi her, . vor to hundred ʒer be fore
55)
And more, are heo come an erþe, .oure lord was ibore .

In de beeldende kunst trof ik haar slechts éénmaal met zekerheid aan. Een
15e-eeuwse Franse houtsculptuur toont ons het Kind naakt op de grond, omringd
door Maria met uitgebreide handen, Josef met een brandende toorts in de ene en
56)
hoed en staf in de andere hand, en Anastasia met stompjes in plaats van handen .
Ook in ons land en in Duitsland is de legende, zoals we zagen, doorgedrongen,
maar ze verwierf hier slechts een bescheiden plaatsje naast de
57)
vroedvrouwenlegende , zonder de laatste te verdringen. Daarvoor had deze vooral
door de grote vulgarisatiewerken van de 13e eeuw bij het volk te veel ingang
gevonden.
Leiden
J.J. MAK

52)
53)
54)
55)
56)
57)

Uitg. d. P. Meyer in Romania 14 (1885) S. 498 ff.; de betr. passage ald. S. 512 ff.
Ald. S 498.
Uitg. d. A. Jubinal Mystères inédits du XVe siècle (Paris 1837) II, p. 1 suiv.; ald. 59 suiv.
C. Horstmann a.w. r. 631-4, S. 93.
Parijs, Louvre, afb. in Aesculape 25 (1935) p. 262.
Zo in Der Leken Spieghel en Die Erlösung, vg. Reinsch a.w. S. 114.
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Hersteld auteurschap
I. De Roovere
In hun uitgave van Jan van Stijevoorts Refereinenbundel betogen Lyna en Van
Eeghem, dat verschillende refreinen uit de Rhetoricale Wercken van De Roovere
niet van diens hand zijn, en wel op grond van daarin ontdekte akrosticha. Het feit
zelf heeft niets onwaarschijnlijks, de gewraakte gedichten behoren niet tot de beste
uit de bundel, onze dunk van De Roovere kan slechts stijgen, wanneer ze niet van
hem zijn. Met één belangrijke uitzondering. ‘Maria mater gratiae’ heb ik altijd als
een van de beste gedichten van De Roovere beschouwd en als dat nu plotseling
van een ander blijkt, rijst de vraag of hij eigenlijk wel recht heeft op de aparte plaats,
die hij niet alleen in mijn waardering inneemt. Laat ons de zaak echter wat nader
bezien.
Inderdaad leest men in de tekst van Van Stijevoort uit de beginletters van regel
36-42, dat is midden in de derde der vijf strofen De Maeghd, met een aannemelijke
emendatie De Maeght. Een wonderlijke plaats voor een akrostichon! Dat schijnen
Lyna en Van Eeghem ook gevonden te hebben, want zij tekenen aan: ‘Str. 3 schijnt
het slot van dit bedorven gedicht te moeten vormen’. Maar hoe heb ik het nu? In de
Rhetoricale Wercken is de vierde strofe niet bedorven, doch volledig, ook daar heeft
de vijfde duidelijk het opdracht-karakter, moeten deze beide, die het semi-referein
eerst een slot geven, ook daar eenvoudig geschrapt worden? Ter wille van een
akrostichon waarvan in de R.W. geen sprake is? Want hier zijn de beginletters van
dezelfde regels W-E-M-O-V-Gh-O. Een verschil dat met de meest stoutmoedige
emendaties (waaraan de tekst in R.W. in 't geheel geen behoefte heeft) niet is goed
te maken.
Waar komt het akrostichon bij V.S. dan vandaan? Toeval, hoewel niet geheel
uitgesloten, mag zeer onwaarschijnlijk heten. Het komt mij voor, dat er geen
eigennaam mee bedoeld is, maar dat iemand
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in dit gedicht op Maria haar ook in beginletters heeft willen eren. Waarom juist op
deze willekeurige plaats? Blijkbaar omdat r. 38 met ‘maechden’ begint en dit
horizontale gebruik van het woord tot een verticale aanvulling uitlokte.
Die iemand is geen voor dit geval bedacht persoon. Want, wat Lyna en Van
Eeghem niet vertellen, de beide teksten verschillen zoveel als maar mogelijk is, wil
men nog van hetzelfde gedicht kunnen spreken. Er is dus een omwerker bezig
geweest, bijvoorbeeld iemand die het referein half en half in zijn hoofd had en van
die helft weer een geheel maakte. Reeds a priori verdient de lezing van de R.W.
meer vertrouwen. Bovendien ontbreekt bij V.S. de eerste helft van de vierde strofe
en is in R.W. niet alleen het aantal fouten kleiner, maar ook het dichterlijk peil
aanmerkelijk hoger. Toch kan het zijn dat V.S. in enkele opzichten een oudere lezing
vertegenwoordigt. Met name in de stokregels. In R.W. heeft iedere strofe een
verschillende latijnse slotregel, waar het woord ‘vrouwe’ min of meer aangeplakt zit,
bij V.S. eindigen ze alle met ‘Ontfermt u myns, bermhertighe vrouwe’. Vermoedelijk
is dit de oorspronkelijke lezing en heeft De Roovere later willen pralen met het latijn
dat hij geleerd had. Men zou nu kunnen denken dat V.S. een jeugdwerk van De
Roovere geeft, dat deze later zelf herzien heeft. Mogelijk, maar niet waarschijnlijk,
omdat verschillende regels bij V.S. wel wat al te leeg zijn. En ook om het ene geval
waarin V.S. een veel betere regel heeft. De tweede strofe begint:
O moeder ghij zijt die lochtighe mane,
Die ons de duijster nacht verclaert
Ende naest der aerden pleecht te gane,
Dats op ons even-menschen gheopenbaert.

Voor deze laatste wat duistere regel heeft V.S.
Wiens macht haer ande zee verbaert.

Dat De Roovere deze fraaie regel vervangen zou hebben, kan ik moeilijk aannemen.
Eer heeft een latere haar ingevoegd en daarmee een gelukkige greep gedaan.
Het is ook mogelijk dat de tweede bewerker De Maeght heeft
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geheten- ten slotte doet dit er weinig toe. In elk geval is er geen reden De Roovere
het auteurschap van dit mooie, geheel in zijn stijl passende gedicht te ontnemen.

II. Anna Bijns
In hetzelfde werk wordt beweerd dat de handschriften A en B die ten grondslag
liggen aan de bundel Nieuwe Refereynen van Anna Bijns ‘feitelijk verzamelbundels’
zijn en beide geschreven door de minderbroeder Enghelbrecht vander Donck. Dit
leidt tot de conclusie: ‘dat in die handschriften alleen de van het akrostichon of van
de spreuk van (Anna) Bijns voorziene refereinen zeker aan de hardnekkige
geloofsverdedigster zij toe te schrijven, met dien verstande nochtans, dat anderen
haar bij het maken daarvan behulpzaam zijn geweest, welke hulp uitdrukkelijk erkend
wordt in die refereinen waar, naast de naam der dichteres, ook nog een andere
voorkomt (b.v. Bonaventura)’. Ter adstructie wordt niets aangevoerd.
Hier wordt een belangrijke quaestie aangesneden, want met het auteurschap van
de Nieuwe Refereinen staat of valt de letterkundige betekenis van Anna Bijns. De
literatuurgeschiedenis pleegt van de onder deze titel uitgegeven handschriften bitter
weinig notitie te nemen. Voor haar blijft Anna Bijns bij uitnemendheid de felle
ketterjaagster die zij in haar latere jaren geworden is. Dichterlijke kwaliteiten heeft
het werk uit deze periode in geringe mate en het rechtvaardigt de ereplaats die haar
onder de rederijkers placht te worden aangewezen alleen in zoverre, dat zij altijd
wat te zeggen heeft.
Een echte dichteres toont zij zich in de N.R. ook niet in elk opzicht. Zij munt noch
uit door verbeelding of visie, noch door verfijning in rhythme of uitbeelding. Haar
neiging tot redeneren komt telkens boven. Maar zij komt hier met haar innerlijkste
conflicten en innigste belevenissen, zij geeft warmte en hartstocht, en een geest en
levendigheid die heel wat anders zijn dan de schrale verbittering van later. Hier boeit
zij, terwijl zij elders verveelt.
Handschrift B, het volledigste, is stellig geen verzamelhandschrift. Het vormt
kennelijk een doorlopend geheel en ik ben overtuigd dat
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het uitsluitend werk van Anna Bijns bevat. Referein I tot en met XIII zijn getekend
met de akrosticha Bonaventura en Anna, XIV met de spreuk Meer suers dan soets.
Dit referein wordt een man in de mond gelegd, wat dus ook in andere gevallen geen
bezwaar vormt voor toeschrijving. XVI, XVII en XVIII maken één geheel uit, waarin
de staten van vrouw, weduwe en maagd worden bekeken. In XXIV ontmoeten wij
weer Bonaventura en Anna. XXV en XXVI, die elkaar beantwoorden, zijn gedateerd
12 Jan. 1525. Een volgende datering, 8 Sept. 1525 ontmoeten wij in XXXVIII en
wanneer wij zien dat XL-XLIII van 12, 19, 24 en 31 Oct. zijn, vullen de ongedateerde
XXVII-XXXVII heel aardig de ruimte van 12 Jan. tot 8 Sept. Tot het einde zijn dan
verreweg de meeste refereinen opvolgend gedateerd, de Meidichten in Mei. Wat
voor zin zou dat hebben in een verzamelhandschrift? In XXXVIII ontmoeten wij een
dichtvorm die ik van elders niet ken en gekruist referein zou willen noemen: een
tweespraak in de vorm van twee elkaar strofe om strofe afwisselende refereinen.
Deze vorm komt verderop nog herhaaldelijk voor. In LXI het akrostichon Anna, in
de laatste refereinen, die alle stichtelijk zijn, komt het geregeld voor, steeds
gecombineerd met Bijns, soms met Bonaventura.
Dit alles doet niet erg denken aan een verzamelhandschrift, maar er is meer. In
een referein behoort de slotstrofe korter te zijn dan de voorgaande; bij Van Doesborch
wordt dit in acht genomen in 56 refereinen, bij Van Stijevoort in 85. Anna Bijns doet
dat niet. Welnu, onder de N.R. vindt men er niet één met een kortere slotstrofe. In
een verzamelhandschrift is dit ondenkbaar.
De grote meerderheid der refereinen van XV-LXXXVI wordt gevormd door
minnedichten, bijna alle klagend, die zeer duidelijk elkaars voortzetting vormen, één
en hetzelfde geval betreffen. Ze zijn één in alles waarin zo'n reeks maar één kan
zijn, in aard van de klachten, in termen en wendingen, in stijl, als opvolging van
verwachtingen en teleurstellingen. En voor wie ondanks dat alles, ondanks de vele
punten van overeenkomst met de gesigneerde refereinen, ondanks de doorlopende
rij die de data van erotiese en niet-erotiese gedichten vormen, het geheel van de
erotiese (want splitsen laat het
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zich niet) aan een ander zou willen toeschrijven - voor hem hoef ik slechts te
verwijzen naar het ‘meer suers dan soets’ in LXVII en de toespeling op deze spreuk
in LXXIV, die beide tot de reeks behoren.
In hs. A zijn alle erotiese gedichten overgeslagen, niet de vriendschapsgedichten
uit het begin. Daar zijn echter vrij ingrijpende wijzigingen in aangebracht, merendeels
geen verbeteringen en die wel van een andere hand kunnen zijn. Merkwaardig is
wat met ref. III ‘Na een eerlijk leven volgt een salighe doot’ is gebeurd. In B vertoont
het het akrostichon Bonaventura. In A is daarvoor in de plaats gekomen Broeder
Engelbrecht, in de bundel van Jan de Brune is Anna uit B behouden en aangevuld
met Bijns in vrij ongelukkige regels. In VII is Bonaventura ten dele verloren gegaan,
in XIII vervangen door P. Franciscus. Verschillende vragen doen zich hier voor,
waarop ik geen beslist antwoord weet. Vond Anna Bijns zelve of Engelbrecht van
den Donck (die ze toch eerst maar afschreef als men Lyna en Van Eeghem mag
geloven) de erotiese poëzie niet aan ieder toonbaar? Was Engelbrecht dezelfde als
Bonaventura of heeft hij, die dat akrostichon in VII niet eerbiedigde, in III willekeurig
het zijne er voor in de plaats gesteld? Ik vermoed het eerste, omdat Anna Bijns ook
na de liefdesepisode zeer bevriend blijkt met Bonaventura en zij, het volgt uit het
bestaan der handschriften, Engelbrecht haar hartsgeheimen heeft toevertrouwd.
Tenzij hs. B of A en B toch van haar eigen hand zouden zijn! Betekenen de akrosticha
dat Bonaventura een medewerker was, zoals L. en v. E. willen? Blijkens de
toespraken Beminde vriendt en Beminde prince was hij veeleer de man aan wie
deze refereinen werden opgedragen. Als zodanig kon hij ook door P. Franciscus
vervangen worden. Heeft Engelbrecht de wijzigingen in A aangebracht? Een reden
er voor is in het algemeen niet te ontdekken.
Al deze vragen zijn intussen van ondergeschikt belang. Van groot belang is echter,
dat wij hier hebben wat men zou kunnen noemen het dichterlijk dagboek van de
liefde ener vrouw van betekenis en dat uit het begin der zestiende eeuw. En meer
dan dat. Zonderen wij de niet alleen onvergelijkelijke maar ook in verschillende
opzichten onvergelijkbare Hadewijch uit, dan hebben wij hier het eerste grote
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geheel van stemmingspoëzie. Poëzie die in welluidendheid en zelfs in innigheid ook
door rederijkers wel eens is overtroffen, maar waar een hartstocht en vertwijfeling
in doorbreken die indruk maken, die de cri du coeur geven met een felheid die men
weinig aantreft.
Geheel anders is het gesteld met de refereinen en andere gedichten uit hs. A,
die niet uit B of een gemeenschappelijke bron zijn overgenomen en die door Soens
in Leuv. Bijdragen IV gepubliceerd en in IX voor Anna Bijns zijn opgeëist. A is
duidelijk een verzamelhandschrift en van de hier bedoelde gedichten is er naar mijn
mening niet één van Anna Bijns. Om te beginnen heeft de grote meerderheid wel
een kortere slotstrofe, in vele telt die zelfs maar vier regels. Er heerst een grote
verscheidenheid van bouw en dichttrant, maar de forse, wat stroeve stijl van Anna
Bijns herken ik nergens; het gaat allemaal nogal een gemoedelijk gangetje. En dan
de inhoud! Zij zou toch nooit gedicht hebben op de waarde van een ‘goeden dronc’
(XIII) of zich gericht tot een ‘goet gheselscap’ (XLIII) of ‘al die staen inde ghilde’
(XXXVI)? Haar refereinen in 't zotte pakken nooit zo uit als die over ‘laudate’ en ‘ver
leghe’ en zijn er niet zo in als het nota bene in Thienen spelende ‘Die most die doet
de vroukens verheughen’. Zij was ook niet iemand om te dichten over het woordje
‘ei’, de namen en functie van het achterwerk, straatroepen, de zang der vogels, als
was 't alleen om de daarin voorkomende obsceniteiten, om een leugenreferein te
maken. Zij heeft wel eens een referein aan een man in de mond gelegd, maar zij
kon niet de liefde geheel van een mannenstandpunt bezien, zoals in ‘En waren
gheen vrouwen, het ware al niet’, of zich tot een ‘prince’ richten over ‘princessen’,
het hebben over ‘de mutse’ en ‘het blok sleepen’. Ik zou kunnen doorgaan, maar
dit is reeds rijkelijk veel om een open deur in te lopen - na het door L. en v. E.
aangevoerde. Van de vier refereinen uit Van Stijevoorts bundel die Soens aan Anna
Bijns toeschrijft zijn XXI, XXIII en XIV ten duidelijkste, XLI vrij zeker mannenwerk.
Nu ik het toch over Anna Bijns heb, wil ik er even op wijzen, dat de legende van
haar een tijd lang losbandig leven wel is afgewezen op grond van het traditionele
van zelfbeschuldiging, maar dat er
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nooit op gelet is, dat die zelfbeschuldigingen het juist tegenspreken. Als zij zich aan
1)
alle hoofdzonden ‘een deel’ schuldig noemt , zegt zij:
In onsuverheyt ten minsten metten gedachten Ken ic mij schuldich.
J.A.N. KNUTTEL

1)

Refereinen III, 38, d.
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Algemeen Beschaafd en Maastrichts
of
1)
La force d'intercourse et l'esprit de clocher
‘Dans toute masse humaine deux forces agissent sans cesse
simultanément et en sens contraires: d'une part l'esprit particulariste,
l'‘esprit de clocher’; de l'autre, la force d'‘intercourse qui crée les
communications entre les hommes.’
DE SAUSSURE

‘Kinder, kinder gair luij zult het sien, dat het Maastreechs gans afkumt’, profeteerde
2)
een oude moeder in 1729 . Nog geen twee eeuwen later in de Sint-Servatiusalmanak
van 1888 jeremieerde een politieke overzichtschrijver: 't geit mèt de brouwers wie
mèt eus hierkes, die alwijl e soort Mastreechs spreke, dat Slivvenier zelf neet mie
verstoon kin: zoe'ne wónderen hutspot van allerlei wäörd is 't gewoorde.
Mastreechter beer! Mastreechter taol!
't Weurd alles eve slech en sjraol!
Mastreechter taol, Mastreechter beer!
Veur zoe e köske sjrikke veer!

Nog iets later klaagde Olterdissen herhaaldelijk, dat Maastrichtse woorden werden
gemodernizeerd. ‘Hiere, die ze in Holland juffers neume, weurde gemodernizeerd
tot libelle, mispele weurde herduip tot

1)

2)

Met Hollands bedoelen we hier Algemeen Nederlands (A.N.). G.D. Franquinet, Proeve over
het Taaleigen der Stad Maastricht 1853 is aangehaald als Fra., J.J.H. Houben, Het Dialect
der stad Maastricht 1905 als Hou., de Sint-Servatiusalmanak als S., de Opregte Maastrichter
Almanak als O. In de aangehaalde Maastrichtse woorden gebruiken we in hoofdzaak de thans
vrij algemeen aangenomen spelling van Veldeke. Men bedenke dat de klank voorgesteld
door ó in andere fonetische transscripties ook pleegt te worden aangeduid met ò. Het is
volgens Hou. de zachtkorte o in dom, maar met nog meer vooruitgestoken lippen en nog
meer vóór in de mond, volgens Veldeke ‘korte Ned. oo’.
In het Sermoen euver de weurd Inter omnes linguas nulla Mosa Trajectensi praestantior. Zie
Mestreechter Taol 1943 blz. 20.
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wèspe, van aomzeike sprik me neet mie, dat zien noe deftig miere gewoorde, en e
spinneweefsel is e wèb gewoorde.’
Ondanks de sombere voorspelling uit 1729 is in 1947 het Maastrichts nog in leven.
Wie de publicaties uit de eerste helft der 20ste eeuw voor de geest komen, bundels
en bundeltjes rijm en onrijm, toneelstukken, woordenlijsten, tijdschriftbijdragen en
proefschriften, die voelt integendeel de neiging om van een bloei te spreken.
Edoch, indien men op straat, in vergaderingen, in de huiselijke kring zeer dikwijls
het ‘Hollands’ hoort overheersen en het gewone volk zich hoort bedienen van een
soort van A.N., ook als ze onder elkaar zijn, dan zet men weer de gedachte aan
een bloei, althans van het gesproken Maastrichts van zich af. De gebruikssfeer van
het gesproken Maastrichts is tegenwoordig niet in overeenstemming met het vele
3)
schrijven over en in het Maastrichts . Het is niet juist, dat elke in Maastricht geboren
en getogen dokter en advokaat, handelsman of fabrikant, ambtenaar of magistraat
4)
de hele dag door Maastrichts spreekt, ook in de uitoefening van zijn beroep . Wel
doet zich voor, dat geboren en getogen Maastrichtenaars, die in rijm en onrijm het
dialekt beoefenen, in de huiselijke kring ‘Hollands’ spreken, opdat hun kinderen
door gebrekkige kennis van het A.N. later niet in hun maatschappelijke loopbaan
worden gedwarsboomd.
Een vluchtige vergelijking tussen het voor 50 jaar en thans gesproken en tussen
het weleer en nu geschreven Maastrichts brengt aan het licht, dat het dialekt van
Limburgs hoofdstad allerlei veranderingen heeft ondergaan, gedeeltelijk, niet altijd,
onder invloed van het A.N.
Onze bedoeling is enige lexicologische, fonetische, syntaktische en grammatische
5)
wijzigingen met voorbeelden nader toe te lichten .

3)
4)
5)

Verg. Jean H.P. Jacobs, Wat gebeurt er met het Maastrichts? Eigen Volk Jg. IV 1932, blz.
126-129.
Verg. J. van Ginneken, De studie der Nederlandse Streektalen 1943, blz. 11.
Het is thans niet onze bedoeling in te gaan op de oorzaken der wijzigingen. Alleen vermelden
we, dat dit wijzigingsproces voor een deel veroorzaakt is door de aan- en wegvloeiing der
bevolking. Het aantal inwoners bedroeg op 1 Januari 1900 34,204, op 1 December 1939
67,904.
Er vestigden zich in de periode 1930-1939 34,029 personen, terwijl er vertrokken 34,756. In
1920 annexeerde Maastricht de gemeenten Oud-Vroenhoven en St. Pieter en delen van
andere gemeenten, totaal 12,350 zielen.
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Eerst echter een paar algemene opmerkingen, niet alle geheel nieuw, maar in
verband met hetgeen volgt, als inleiding o.i. wenselijk.
Dialektschrijvers en -sprekers, vooral zij die door studie of maatschappelijke
omgeving aan verhollandsing blootstaan, ondergaan allen min of meer de zuigkracht
van het A.N. Ook de enigszins eenzijdiger geörienteerde schrijvers en sprekers
ondervinden bewust of onbewust de A.N. invloed. In meer dan een geval móeten
beide groepen zelfs ontlenen. Ten eerste: voor vele algemenere en hogere begrippen
dan waarmee het alledaagse leven volstaat, ontbreekt het Maastrichtse woord. ‘It
must be remembered that dialect is less able to express the higher interests of the
6)
mind’ (Jespersen) geldt ook voor het Maastrichts in menig geval . En dan komt men
als van zelf bij het A.N. terecht of bij een vreemde taal. Ten tweede, zelfs als er een
Maastrichts woord bestaat, dat de geëiste betekenis zo ongeveer weergeeft, dwingt
toch dikwijls de gevoelswaarde de schrijver over een verheven onderwerp het met
een triviaal of komisch affekt belast woord te vermijden en te zoeken naar een ander.
En dan komt men natuurlijk weer bij het A.N. of de vreemde taal terecht. Het is geen
paradox: zodra het Maastrichts veel geschreven wordt, zoals thans gebeurt, neemt
de lexicologische invloed van het A.N. toe. Daarenboven begint dan spoedig een
schrijftraditie en een streven naar spellingeenheid remmend te werken op de vroeger
in ongebonden vrijheid tierende klankontwikkelingen. Woorden als trejater (= theater),
degel (= degen), plameter (= barometer), in vroeger dagen voorkomende, brengen
het tegenwoordig meestal niet meer tot een schrif-

6)

De bewering dat het Maastrichts zonder meer geschikt is om álle hogere begrippen uit te
drukken (zie b.v. blz. 11 van de boven genoemde Studie der Streektalen) slikt men niet, tenzij
met een zak zout. Men trachte maar eens de Altaergeheimenissen of het Lied van Schijn en
Wezen in het Maastrichts te vertalen. Tenzij de vertaler ontleent aan het A.N. of aan een
vreemde taal (al vermaastrichtst hij die ontleningen zo goed en zo kwaad als hij kan) komt
hij spoedig vast te zitten. Jaspar's populair geschreven Kint geer eur eige stad? is niet van
vreemde smetten vrij. De politieke overzichten in de vroegere Maastrichtse Almanakken zijn
dit evenmin. In Franquinet's Veerskens vindt men Hollandismen als mal, dol, andere in
Loontjens' Elckerlijc-vertaling.
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telijke representatie, maar worden geschreven tejater, dege, barmeter. Zo werd
hommelebus omnibus en klipses eklips.
Van belang is het ook bij de bestudering van de A.N. invloed om na te gaan, hoe
o

o

de verhouding vroeger was en thans is 1 tussen het aantal betekenissen en 2
tussen de talrijkheid van het gebruik van het A.N. en het dialektische woord.
20

De in Koenen-Endepols opgegeven 19 betekenissen van staan kent het Maastr.
stoon eveneens. Maar het Maastr. sliete heeft wel de A.N. betekenis van (doen)
afnemen in massa, sterkte en bruikbaarheid maar niet die van bij kleine
hoeveelheden verkopen (slijterij = winkel in 't klein van sterke dranken kent het
Maastr. wel). Bij sliete is er dus nog geen sprake van expansie.
Indien echter naast winkelbaank thans opkomt toonbaank, dan is dat A.N.
expansie, en de talrijkheid van het gebruik van toonbaank is de graadmeter van die
A.N. invloed in dezen.
Tenslotte is het van belang om te weten, of een meer algemene of meer speciale
betekenis, die het Maastr. woord heeft tegenover het A.N., gewijzigd wordt in A.N.
geest. Hospitaol betekende in het Maastr. in het algemeen ziekenhuis tegenover
de meer speciale A.N. betekenis van militair ziekenhuis. Deze betekenisverenging,
die zich tegenwoordig in het Maastrichts openbaart, is dan natuurlijk A.N. invloed,
welke invloed zich eveneens vertoont, indien tepiet en zerrek gaan betekenen
7)
vloerkleed en grafsteen en niet meer of zelden behangsel en doodkist .

7)

In de lezing van Dr. H.C.M. Ghijsen gehouden voor de Dialecten-Commissie der Ned. Akad.
v. Wetenschappen 12 Januari 1944 nl. Kenmerkend Zeeuwsch (Zeeuwsche Dialectproblemen,
Amsterdam 1944) wijst Dr. Ghijsen er op, en licht met voorbeelden toe, dat vele Zeeuwse
woorden een kenmerkend-Zeeuws karakter tonen in hun betekenis en ontwikkeling, al worden
die woorden in het algemeen Nederlands in dezelfde of aanverwante vorm teruggevonden.
Zij voegt eraan toe, dat het Zeeuwse woord herhaaldelijk in een zin is blijven voortleven,
welke dichter bij de grondbetekenis staat dan de Nederlandse, terwijl de verdere ontwikkeling
een eigen karakter vertoont.
Hetzelfde verschijnsel doet zich in het Maastrichts natuurlijk ook voor. Alleen zijn o.i. de
gevallen dat het Maastrichtse woord dichter bij de grondbetekenis staat dan het Nederlandse
minder talrijk, dan die waarin de betekenisontwikkeling een eigen karakter vertoont.
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Het spreekt van zelf, dat het stadium van verhollandsing bij de verschillende
bevolkingslagen en individuen niet gelijk is. Sociale en familiale taalkringen van
ieder individu worden niet gelijktijdig aangetast. In zeker opzicht kan men vele
fonetische taalschakeringen vergelijken met die, welke Leo Goemans vaststelde in
de Leuvense volkstaal, waar tussen de gewone tongval en de taal van vrouwen,
meisjes en kinderen uit de geringe gemeente allerlei fonetische verschillen bestaan:
het chromatisch overdrijven ten koste van het expiratorische woord- en zinsaccent,
het diftongeren van lange klinkers enz. En men denkt ook aan de kompromisvormen,
die de jonge Kloeke gebruikte, toen hij uit zijn dialektisch milieu naar een Hollandse
8)
school werd verplant .
Het is verder nodig ten aanzien van sommige ‘verhollandsingen’ nog een
voorbehoud te maken.
Er zijn er die slechts schijnbaar tot stand zijn gekomen onder A.N. invloed. Het
Maastrichts heeft als Nederlands dialekt - zij het dan met enige, waaronder
twijfelachtige, prae-Slavismen en Keltismen - soortgelijke tendensen als het A.N.
d.w.z. zijn evolutie gaat in dezelfde richting. Indien b.v. het dubbele perfektum in
het Maastrichts een kwijnend bestaan lijdt en men thans alleen bij de oude generatie
en in bepaalde sociale taalkringen nu en dan nog hoort Iech höb 't uuch gezag
gegad, dan behoeft dat uitsterven van deze constructie niet te worden toegeschreven
aan de rechtstreekse invloed van het tegenwoordige A.N. Het opruimen van het
dubbele perfektum in het Maastrichts kan het gevolg zijn van een algemene oude
Nederlandse taaltendens. Immers in verschillende andere dialekten bestond die
constructie ook, maar ze is ook uitgestorven en slechts weinige dialekten bieden
9)
nog met succes weerstand .
Op fonetisch gebied kan men hetzelfde waarnemen. Alle Maas-

8)
9)

Leo Goemans, Phonetische verscheidenheden in de volkstaal, OTt 6 (1937/38), blz. 18. Dr.
G.G. Kloeke, De Hollandsche Expansie, 's-Gravenhage 1927.
Zie OTt 3 (1934/35), G. Overdiep, Het Katwijks V. Het werkwoord. Aldaar o.a. we hadde 'n
mikje vast-ebonne-ehâad. In de Opregte Maastrichter Almanak 1857: ich höb häöm ouch
geprijs gehad.
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trichtse diftongeringen staan o.i. niet op rekening van de Hollandse expansie, zeker
niet vijs, knijzen, die beantwoorden aan A.N. vies, kniezen met dialektische ie.
Rechtstreekse Brabantse invloeden zijn zelfs waarschijnlijk en zelfstandige fonetische
ontwikkelingen, die b.v. hun uitgangspunt vonden in buigingsvormen, sleep- en
stoottoon, zijn volstrekt niet onmogelijk. Terecht waarschuwde W. Gs Hellinga tegen
het gevaar van eenzijdigheid bij expansietheorieën. (NTg 33, blz. 48 e. vlgd.
Probleemstelling bij het onderzoek van volkstaal en Beschaafd in Holland.)
Misschien is het een overbodige uitweiding, maar we willen toch ook nog op het
volgende wijzen. Evenals de meeste dialekten is het Maastrichts voor een deel
behoudzuchtiger, voor een deel vooruitstrevender dan het A.N. De behoudzucht
manifesteert zich voor iedereen in het nog gebruiken van in het A.N. verdwenen of
versteende woorden, buigingsvormen enz. We achten het onnodig dít hier nader
toe te lichten. Van de vrijere, meer consequente ontwikkeling van taaltendensen en
van een eigen evolutie, onafhankelijk van die in het A.N. willen we echter enige
voorbeelden geven.
De uitval van de intervocalische d en de overgang in j heeft in het A.N.,
waarschijnlijk tengevolge van de schriftelijke traditie, niet overal plaatsgehad: bode,
vrede heide, reden, schade, weide. Het Maastrichts, dat geen lange schriftelijke
10)
traditie kent, heeft daarentegen: baoj, vreij, heij, reije, sjaoj, weij .
De Maastrichtse accentuering op het eerste lid in kaf'fee (= koffiehuis), ka'jee,
bu'ro, pal'to, past geheel in het Nederlandse accentsysteem, is dus een poging tot
vernederlandsing van de Franse bastaardwoorden café, cahier, bureau, paletot,
waaraan het A.N., om welke reden dan ook, niet heeft meegedaan.
In De Franse woorden in het Nederlands van Salverda de Grave worden een
aantal woorden genoemd, welke de slot-ə in het Nederlands hebben behouden in
de uitspraak, omdat ze vrouwen aanduiden. Deze gesproken sexuele ə kent het
Maastrichts in actrice, directrice,

10)

Over de intervocalische d zie o.a. het heldere en uitgebalanceerde artikel van C.B. van
Haeringen ‘Spelling Pronunciations’ in het Nederlands. NTg 31, inz. blz. 103 en vlg.
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modiste, gouvernante, tante, dame níet. Er wordt dus uitgesproken aktries, direktries,
modis (mv. modiste), goevernant, tant, daam. In het meerv. duikrt somtijds de ə
weer op, maar zonder sexuele funktie: goevernantes (naast goevernante), tantes,
dames. In de meervouden aktriese, direktriese, modiste is de ə natuurlijk een
meervoudsteken.
Platje, bij Justus van Maurik in de betekenis van schelms kind gebezigd en volgers
het WNT nog gewestelijk bekend in de betekenis van guit, schelm, deugniet, was
in het Maastrichts der 18de eeuw een gewoon woord (natuurlijk met Umlaut: pletje),
11)
is echter naar mijn weten op het ogenblik te Maastricht volslagen onbekend .
De door Fra. opgegeven vormen gestange (part. perf. van stoon), de superlatief
geerste (van gere), de onbepaalde vnw. eet, eets zijn bijna geheel verdwenen en
12)
werden respektievelijk gestande, liefste (liefst, bw. = leefs), get (niet dus: iet, iets) .
Onafhankelijk van het A.N. is de sporadische neiging om een, u (< germ. ĭ voor
volgende m) uit te spreken en te schrijven als ö b.v. slöm (mhd. schlimp) i.p.v. slum,
zwömme (ohd. swimman) i.p.v. zwumme, stöm (ohd. stimma) i.p.v. stum, sjömmel
13)
(ohd. scimbal) i.p.v. sjummel . Een Limburgs atavisme is misschien de eveneens
sporadische neiging om de i (< germ. ĭ) in beginne, blinne, binne enz. tot è te maken,
dus begènne, blènne, bènne, evenals dit gebeurd is met de i van os. scild en ohd.
stilli, welke beide woorden in het tegenwoordig Maastr. luiden sjèld, stèl. In de
Limburgse Sermoenen is deze è in begennen, blent, gender (illuc), men (minus),
14)
sen (sensus), wenter (hiems) en vele andere woorden overheersend .
Voorbeelden genoeg om aan te tonen een eigen karakter in de evolutie van het
Maastrichts.
Het spreekt van zelf, dat bij de veroudering van bepaalde woorden noch invloed
vah het A.N., noch werking van taaltendensen kunnen

11)

12)
13)
14)

In het Sermoen van 1729: domet hebben het de Mastreegse plettjes augh. In een opschrift
uit 1784: euse leeve sus is alle-se-leve geyn Mastreegter pledje geweês. In het toenmalige
Maastrichts had het woord derhalve een enigszins ongunstige betekenis. Voor fraai verg.
beneden.
Zie Fra. & 23 2; 17 3; 21 2.
Verg. Hou. § 73.
Zie. Dr. J.H. Kern, De Limburgsche Sermoenen § 30 en 31.
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worden voorondersteld. Ook zonder Hollandse expansie zijn reutekeers (= vetkaars),
spinsleech (= waslont), smooksjier (= kaarsensnuiter), nievelskepke (= neepjesmuts),
sjeermoul (= week, langwerpig broodje) ten dode opgeschreven met de voorwerpen,
die zenoemen en raken de namen van uitstervende of uitgestorven volksen
kinderspelen gaaisbeitele, d'n haon sloon, baal in 't heudje, flitsboer mèt z'n jonges
bij het jonge geslacht in het vergeetboek.
Welke echter de factoren zijn, die de wijzigingen veroorzaken, het oude aanschijn
van het Maastrichts krijgt nieuwe, waaronder ook vele A.N., trekken.
De woordenschat van het Maastrichts is en was in hoofdzaak Zuidnederlands.
Vele woorden en zegswijzen in het WNT gelokaliseerd in Vlaams België, zijn of
15)
waren ook zuiver Maastrichts . Een deel ervan is thans in het Maastrichts verouderd
en vervangen door A.N., leeft echter in het Zuidnederlands van België krachtig voort,
16)
Fra. noemt onder meer nog als Maastrichtse woorden neuteleer, valling, laweit,
moor, waarvoor het tegenwoordige Maastrichts gebruikt neuteboum, kaw, lawej en
bij voorkeur ketel. Belgisch Limburg en het letterkundige Vlaams daarentegen zijn
nog trouw gebleven aan deze oude woorden. We voegen aan de voorbeelden uit
het WNT, ontleend aan oude Vlaamse schrijvers, nog toe wegens onze persoonlijke
ervaring ermee: Arseneke had ievers overdag een vallinge betrapt (Herman Teirlinck).
Het was een lawijd lijk een laatste oordeel (Felix Timmermans). Als Pallieter gekleed
was, ging hij naar beneden, stak de mechelse stoof aan, zette de geel-koperen
moor op het vuur en maalde koffie (ibid.). Maastrichtse schooljongens, aldus ervoeren
17)
wij, lokaliseerden deze oude Maastríchtse zonder aarzelen als Vláamse woorden .

15)
16)
17)

B.v. bakske, gebiere, klabaats enz., zie NTg 38, blz. 40.
Fra. in de woordenlijst; in S. 1883 ook nog lawijt: Lang höbbe veer in eus hoeg wiesheid
naogedach wat wel de oerzaak zouw kinne gewees zien van al dat lawijt.
Een soortgelijk proces bij stiel (= ambacht, beroep), dat thans vrij algemeen als Vlaams wordt
aangevoeld, maar bij de oude generatie voorkwam. Het gediftongeerde stijl is thans algemeen
gebruikelijk in de bet. van schrijf-, bouwtrant en pilaar.
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De vaktalen van gemodernizeerde bedrijven kennen slechts bij uitzondering
Maastrichtse woorden en termen (om niet te spreken van technische bedrijyen, die
vroeger niet bestonden, zoals het elektrische stroombedrijf). Ook in vele van oudsher
bestaande vaktalen ontmoeten we bijna uitsluitend A.N. woorden, zij het dan met
lichte klankwijzigingen. Een navraag bij typografen leverde alleen het
vermaastrichtste porte-pazje op, mannelijk en met slot-e, terwijl het Franse page (=
18)
bladzijde) in het Maastr. paasj luidt .
In de aardewerk-industrie zijn reeds verschillende vermaastrichtste Franse
woorden (de industrie stamt uit Wallonië), die karakteristiek waren voor dat bedrijf,
op de terugtocht voor het A.N., zoals het bekende kèzjem (quinzaine = 14-daags
loon), kollefitsje (colifichet = aardewerkafval). De blozer (= glasblazer) en de
pottemaan en het pottemenneke (= arbeider in de aardewerkfabrieken) met de
samenstelling pottemennekeskrengkde ('= longaandoening) zijn niet geheel veilig
meer, ook al weer in verband met de groei van vakverenigingen, zelfbewustzijn van
19)
de arbeiders en de verbetering van de hygiënische toestanden in de fabrieken .
Op het gebied van het onderwijs worden allerlei woorden verdrongen. De op de
Broederscholen vroeger algemeen gebruikelijke Frans-Maastrichtse aanspraakvorm
sje-f ra of sje-frère (sje = cher) moest reeds lang het veld ruimen voor Broeder (oe
20)
met steeptoon) . De frère zelf heeft ook het loodje gelegd, al dichtte Broeder Edgard
Heijnen jaren terug over de dagen zijner jeugd:
In Dubois z'n akelik stök grammaire
Laog tot ergernis van de strenge frère
Op eder blaad e bleedsje
Van d'n dikke boum.

18)
19)

20)

Porte-page = Duits Satzunterlage.
Andere technische vakwoorden uit de aardewerk-industrie, waarvan er zich verschillende
handhaven zijn: moel, mandering, toerkop, perjem, berrebótsj, retsjeven, aofdreijsel,
rammesere, sponzjere.
De familiebetrekking heet nog altijd broor, mv. breurs (gebreurs), verkl. breurke. Bruider is
hypercorrect of spottend bedoeld: Bruider, Zjengske zeg ‘kwik’ tegen uuch (Dister in
Kinderspäölkes).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

110
Het woord voor hoofd is, zoals bekend, kop of huid. Maar met het hoof van 'n sjaol,
hoofakte, hoofónderwijzer enz. kreeg hoofd min of meer burgerrechten, al moest
het een veer laten doordat het de d kwijtraakte, een soortgelijk proces van
gedeeltelijke vermaastrichtsing als de sleeptoon van de oe in Broeder.
De perfesters of perfessers van het vroegere ‘kollezje’ zijn vrij algemeen lierare
geworden van Gymnasium, Habeës of Lyceum, met uitzondering van de R.K.
geestelijken, die er onderwijs geven, en die nog bij voorkeur perfesters genoemd
worden.
De oude, aan bitter-zoete herinneringen rijke, Frans-Maastrichtse woorden fródere
(onvervalst Maastrichts is natuurlijk foetele), kompeziesie, bulletin moeten de strijd
aanbinden met spieken, proefwerk, rapport. Spijbelen maakt weinig kans tegenover
plenke, dat b.v. in het gedichtje van Tuinstra Plenke, Plenk en Plenkskes volkomen
‘echt’ aandoet. Groen (= noviet) is met zijn oe zuiver Hollands tegenover het
Maastrichtse greun en behoudt die oe in het Hollands-Maastrichtse groenloupe en
groentied. Het waarschijnlijk aan de studententaal ontleende pop (= gulden) verraadt
met zijn o zijn vreemde afkomst, terwijl póp met zyn ó (= nagebootste figuur),
ofschoon in wezen hetzelfde woord, zich legitimeert als oudere Maastrichtse poorter.
Hoeveel jonge, te Maastricht geboren medici kennen nog de oude Maastrichtse
benamingen van kwalen en kwaaltjes en, zo zij ze kennen, gebruiken zij ze wel ooit
anders dan humoristisch? Het is niet goed denkbaar dat een patiënt te horen krijgt,
dat hem de tap moet worden gebroken, dat hij de vifleen, de bubbelesenus, de zoej
of de kietelkoors heeft, of dat het een geval is van euverdrage kawwe, 't sjoel of 'ne
wegesjeet. Overigens lag men vroeger op 't hospitaol, of op Klavarie, dikwijls erheen
vervoerd in een legerbèdsje, terwijl tegenwoordig iemand met de ziekenauto naar
het ziekenhoes wordt gebracht, ofschoon een Maastrichtenaar kraank behoort te
zijn. Wie geit 't met de kraanke? informeert men. Naast roedvónk leeft nog steeds
roeie grónd, maar het door Breuls vermelde smódse (= huidaandoening o.a. bij
zuigelingen) is o.i. vrijwel geheel uit de circulatie.
Ziehier nog enige gevallen van het verdringen van Maastrichtse
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namen uit Nat. Hist. Het volgende lijstje brachten we een te Maastricht van
Maastrichtse ouders geboren B-leerling der 6de klas van het Gymnasium onder de
ogen met de vraag, of hij de woorden kon thuisbrengen.
1
(h)annik
2
belkesbuimke
3
belzjemien
4
berreb
5
blankèt
6
breujling
7
däölke
8
deun
9
douwdistel
10
duvelseppelke
1
duvelsvleis
12
gaasbies
13
giegplant
14
goudsmeed
15
govie
16
gróndzuker
17
grossje
18
gruiske
19
herdis
20
huijwagel
21
juudsje
2
junkerke
23
kabóts
24
kakjonge
25
kattekieze
26
kekepruimke
27
kèllever
28
kietsj
29
koetsjke
30
kókkelevie
31
kókkepel
32
kónkernol
3
köllemensje
34
krekebuimke
35
kroepoet
36
kruijtzel
37
kruizer
38
kruperhinneke
39
kuulderaap
40
kwakbol
41
kweker
42
lampersen haon
43
louw
4
maon
45
meelder
46
meizäödsje
47
merketon
48
merrekof

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

49
50
51
52
53
54
5
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
6
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
81
82
83
84

meuleneer
mispel(dier)
mieske
mooierplentsje
mósjke (niet: mösjke)
ossekop
pees
pinhin
priester
regelaot
röts
sjeuteling
sjöllever
sjouweveger
sjraleong
sjroet
slivvenierebieske
slufkes
smielje
steel
stokfleer
strunkel
taatsj
toemeleer
veemke
vloerzaod
vogelwik
vuurbieske
weenderik
wèld verreke
weleke
wientepperke
witte vaonse
wölle wensjes
ziepuutsje
zije

Van deze 84 woorden kende de jonge man er 21 (4, 7, 11, 20, 27, 31, 32, 33, 39,
46 51, 54, 60, 64, 65, 68, 70, 73, 76, 77, 84), althans de Alg. Nederlandse
equivalenten.
6 woorden verklaarde hij verkeerd (16, 19, 22, 30, 61, 78).
15, 17, 18 waren vissen, 57, 58 pruimen, maar wat voor soort vissen en pruimen
hij bedoelde, bleek niet duidelijk.
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Alles bij elkaar kende hij 75% niet of vrij vaag. De officiële eindexamenterminologie
kende hij beter. Natuurlijk!
Zullen vóór vijftig jaar en vroeger álle Maastrichtse jongens de hierboven
genoemde woorden voor 100% hebben gekend? Neen, maar 19-jarige liefhebbers
van fauna en flora kenden er heel wat meer dan 25%, hetgeen wij weten uit onze
gymnasiumtijd.
Niet alleen de woordenschat der vaktalen krijgt gedeeltelijk een A.N. karakter.
Ook de algemene woordenschat, we bedoelen de woorden voor gewone, alledaagse
begrippen. Ziehier uit Fr. en Hou. een kleine bloemlezing van verouderde woorden,
thans door A.N. of vermaastrichtste A.N. meestal vervangen.
21)
Fra. :
bemake (= maken dat iets gebeurt)
behebbelik (= gulzig, gretig; lees behöbbelik? E.)
doen bij (= vlak bij. Fra. tekent hierbij aan, dat het woord veroudert.)
gesad (sic = gemanierd, beleefd)
postele (= vragen, aanhoudend vragen)
krap (= klein mannetje of beestje)
rijf (= mild)
sjavuurlijk, sjaftuurlijk (= haveloos)
tuurling (= deurhengsel)
wal (= koking)
zeuije (= langzaam en lange tijd spreken).
Van deze woorden komt bij Houben alleen nog rijf voor. De woordenlijst van Fra.
is van 1853, die van Hou. van 1905. En thans, 1947, komen ons verschillende
woorden uit deze laatste lijst ook al weer verouderd voor of zijn het inderdaad, zoals
giehónger (= geeuwhonger)
heijere (= meer naar deze zijde)
hies (= holte achter de knie)
näöle (= langzaam zijn, talmen)
roeveros (= het wit vriezen, ruwrijm)
startebeer (= bierresten, die opnieuw tot bier verwerkt worden).
In het Sermoen van 1729 vinden we behalve het boven vermelde pletje nog
keulkook (= kulkoek, nonsens?), het al in het Middelnederlands

21)

Fra. schrijft nog de slot-n van bemake enz. Zoals hij zelf zegt, wordt ze niet uitgesproken.
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bekende appelteef, waarmee de eerste uitgever van het Sermoen, een gebören
Maastrichtenaar, niet geheel overweg kon, en een uitdrukking iemand in z'n ei kietele
(in zijn zwak tasten?). Toen we in December 1944 een 48-jarige geboren en getogen
Maastrichtenaar al deze woorden voorlegden, bleken alleen roeveros en giehónger
hem bekend, het laatste daarenboven slechts na enig nadenken.
In deze gevallen is het zelfstandige woord in zijn geheel verouderd of verdrongen.
Even vaak gebeurt het, dat het woord als simplex en in óude samenkoppelingen
en samenstellingen zich handhaaft, maar in jónge wordt vervangen door een A.N.
of A.N. gekleurd woord. Hierbij moet opgemerkt worden, dat samenstelling en
samenkoppeling in het Maastrichts minder voorkomen dan in het A.N. en
verschillende A.N. samenstellingen en samenkoppelingen begrippen, vroeger
onbekend, uitdrukken.

A.N. simplex

Maastrichts simplex

aarde

eerd(e)

bord

breed

ganzebord (verg.
drejbreed)

Brussel

Breusel(t)

Brusselse spruutsjes (verg.
Breuselepoort,
Breuselestraot)

drager

dreger

bagagedrager (verg.
22)
pekskes-, zakkendreger)

gans

gaais

ganzebord (verg.
gaaizekeutel)

hoofd

huid, kop

hoofagent, hoofónderwijzer
enz. (verg. huidvleis,
koppijn)

hoogte

huugde

hoogtezon (verg.
manshuugde)

hoorn

heure, mv. heures

horeblaozer (verg.
23)
bokkeheures)

heen

(e)weg

heen en weer, heenreis
(verg. eweggoon, -loupe
enz.)

hoepel

reip

ophoepele (verg. reiperok,
reipe = hoepelen)

kip

hin

kippeboors (verg.
hinnevleis kriege)

22)
23)

Maastrichtse
samenstelling of
koppeling
aarderijkskunde (verg.
eerdewerrek, eerde piep)

Misschien is hier een betekenisdifferentiëring aan het opkomen: dreger = persoon, drager =
voorwerp. Verg. jager, jeger blz. 114.
De infinitief van A.N. blazen is Maastr. bloze, een glasblazer is 'ne blozer.
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licht

leech

lichkogel, lichpunt (verg.
spinsleech)

moeder

mooier

moederkoren (verg.
mooierstaol)

mout

maait

havermout (verg.
maaitkoep)

spuiten

spruite

spuitwater, -fleske (verg.
brandspruit)

stof

stöb

stofzuiger (verg.
24)
stöbdook)

werpen

gooie

bommewerreper (verg. in-,
oetgooie)

ziek

kraank

ziekefóns, ziekenhoes
(verg. doedkraank)

Bij deze gevallen sluiten zich die aan, waarbij de A.N. vorm van het doeblet een
betekenisdifferentiëring ondergaat. Het verschil in betekenis tussen jager: jeger nl.
jager = a) lid van een troepenafdeling, b) militair vliegtuig tegenover jeger = venator
vinden we nog niet in Jóngk bij Jóngk en Aajd bij Aajd van G.D. Franquinet: ‘Er is
es sergeant hooreblaozer van de jegers gepasporteerd’, terwijl Olterdissen schrijft:
‘De Limburgse jagers te voot, die mèt bukse gewaopend waore, droge greun uniforme
mèt roed aofgezat’ en we in 1944 meer dan eens hoorden: ‘De Pruus is door 'nen
Ingelse jager aofgesjote’. In de betekenis van venator hoorden en lazen we steeds
jeger, zoals bv. bij Lambertus Wijsen: ‘Hubertus' jachte, die de jegers weelmood
brachte’. Parallellen van dit soort van klank- en betekenisdifferentiëring zijn zjaloezij
(= jaloersheid): zjaloezie (= zonneblind), babbeleer (=stroopballetje): bebbeleer (=
prater), groen (= noviet): greun (= kleur), lam (= beroerd): laam (= kreupel), staaf
(= staf b.v.v.e. bisschop): staf (= militaire leiding) met afl. stafmuziek, enz.
De dialektische en A.N. (of A.N. gekleurde) vormen en woorden komen verder
naast elkaar voor met affektdifferentiëring. Niettegenstaande genaojig in een zin
als: ‘De leveranseers mósten op hun bloete kneeje goon zitte, um veur de genaojige
klandiesie te bedanke’ en genaoje in de woordenlijst van Hou. hoort men
hèlligmakende genade.

24)

Zuiger is natuurlijk ook een infiltratie. A.N. zuigen, zuiger = Maastr. zoeke, zuker. Een stofzuiger
moest dus luiden stöbzuker.
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Naast het dialektische
vaaier

Het A.N. woord
d'n Hèllige Vader

mooier

Hèllige Moeder Gaods

kemissie

Maria Boodsjap

eerds

't aards paradies

staar

Sterre der zee (niet: zie)

deun, deures

de doorne kroen, de kroen van doorne.

stool

d'n Hèllige Stoel.

25)

Doordat vader, moeder enz. min of meer syntaktisch geïsoleerd zijn d'n Hèllige
Vader, Hèllige Moeder Gaods enz. staat deze groep van woorden dicht bij de
bovengenoemde samenstellingen en koppelingen aardrijkskunde, ganzebord enz.
Het verschil bestaat hierin, dat bij de syntaktisch geïsoleerde woorden de A.N.
infiltratie voornamelijk het gevolg is van affekt.
Het A.N. woord, de A.N. klank, gehoord en gelezen in de taal van kansel,
katechismus en gebedenboeken doen blijkbaar edeler aan dan het dialektische
woord en de dialektische klank. Dat het dialekt in deze groeptaal niet per se behoeft
te wijken voor het A.N. blijkt o.a. uit Slivvenier, Ónsier, waar het vertrouwelijke hier
het wint van de officiële deftigheid van heer (Here zou ook om andere redenen niet
de minste kans maken).
Bij nog andere doebletten is van betekenisdifferentiëring niet, van
affektdifferentiëring allen in zover soms sprake, als de ene vorm archaïstischer lijkt.
26)
Naast elkaar, ook bij dezelfde schrijver , zonder betekenisverschil komen immers
voor:
hamfel

handvol
27)

hood, verkl. heudsje, heuteke

25)
26)
27)

hoed, huudsje, huteke

Reeds in de O. van 1856: Wijs van het Aards Paradies.
Bij Olterdissen o.a.: bij 't minste, wat zich ribde; dao rebde of dao reurde zich niks mie.
Heudsje, heuteke, huudsje, huteke halen sommige Maastrichtenaren nog al eens aan
tegenover hun Hollandse stadgenoten als voorbeelden van de rijkdom van het Maastrichts.
Terecht? Jespersen zou wellicht over die ‘weelde’ de neus hebben opgehaald, Jespersen
die de diminutiva in het Nederlands besprekende, maar onjuist beoordelende, schreef: ‘every
tree may be called a boompje, ..... every rabbit a konijntje, every foot a voetje, every key a
sleuteltje etc. The continual recurrence of these endings without any apparent necessity
cannot but produce the impression that the speakers are innocent, childish, genial beings
with no great business capacities or seriousness in life’ aangehaald uit A. Kluyver, Over
‘Progress in Language’ NTg 22, blz. 51.
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(n)iemand

(n)iemes

Noordman

Noorman

oeijevaar

ooievaar

rijje

rijge
reppe

28)

rippe

Bij meer dan een doeblet behoeft de A.N. vorm echter niet als ontstaan door de
expansie van het tegenwoordige A.N., beschouwd te worden. Somtijds komen beide
vormen reeds in het verleden naast elkaar voor. Dit laatste is vooral het geval bij
de buigingsvormen van sterke werkwoorden. Naast elkaar spreekt en schrijft men:
begós (imperf.)

begon (of: begón)

begóste mv.

begonne (of: begónne)

broch (imperf.)

brach

brochte mv.

brachte

begós (part. perf.)

begonne (of: begónne)

gebroch (part. perf.)

gebrach

doch (imperf.)

dach

dochte mv.

dachte

gedoch (part. perf.)

gedach

hóng (imperf.)

hing

hónge mv.

hinge

sting (imperf.)

stóng, stónd

stinge mv.

stónge, stónte

29)

Deze buigingsdoebletten kunnen een erfenis zijn uit het Middelnederlands, zoals
30)
een blik in Verdam of Franck Mittelniederländische Grammatik ons leert .

28)

29)
30)

Naast het klassieke Amerikaon(e) (verg. Afrikaon, Italjaon) hoort men Amerikaan, Amerikane,
naast het klassieke stokverf het etymologisch juiste stopverf. Naast het uit het Noorden
overgekomen strijkie is striekske gangbaar geworden.
Naast broch, brochte, gebroch, doch, dochte, gedoch worden ook gehoord de vormen met ó
dus bróch enz.
Zijn brach, dach in de Middeleeuwen Brabantse spreektaalvormen, broch, doch Hollandse,
dan zullen in de Brabantse stad Maastricht brach en dach vermoedelijk primair en niet
secundair zijn geweest en mogen brach en dach niet als A.N. indringers beschouwd worden.
Zijn echter broch en doch uitsluitend Hollandse vormen geweest, zoals men wel eens hoort
verkondigen?
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Bij betekenisdifferentiëring, iets minder bij affektdifferentiëring, is o.i. de kans tot
gehele verdringing van dialektishche vormen (en woorden) niet groot. We menen
dan ook waar te nemen, dat de jonge generatie bij betekenisdifferentiëring beide
vormen blijft gebruiken, terwijl zij zonder deze laatste aan de A.N. de voorkeur geeft,
zodat de Maastrichtse in onbruik raken.
(Wordt vervolgd)
H.J. ENDEPOLS

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

118

Nederlandsche woorden in Latijnsche oorkonden en registers tot
1250 (II)
H.
Haiman, zie hoyman.
*Halspille. (1232, OGZ. 556, or., kapittel te Zutphen sluit overeenkomst met
den heer van Bronkhorst over inkomsten ald.), hoeveelheid graan?: X maldra
annone, que halspille dicitur. - Verg. halfspindecorn.
*Halfspindecorn. (1232, OU. 844, or., kapittel te Emmerik als scheidsrechter
in een geschil tusschen het kapittel te Zutphen en D. van Heteren over goederen
te Heteren in de Betuwe), hoeveelheid graan?: annua pensione XII maldrorum
annone, que dicitur halfspindecorn. - Verg. halspille.
MnlW, VII 1744, spint, maat vooral voor haver, 1//4 schepel.
O. Postma, De Friesche kleihoeve, 1934, 112, spint = 1/16 mud.
Hansa. (1233, O. 851, or., bepalingen van schout en schepenen van Utrecht
over den wijntap), handelsgenootschap van kooplieden te Utrecht, die
voornamelijk op den Rijn handel dreven: mercatores Reni, cives nostri... inter
se compromiserunt, quod quicumque ex eis hoc statutum nostrum infregerit,
hansa sua sit versus Renum privatus.
MnlW, III 85, koopmansgilde; het inleggeld, dat men betaalde om lid van een
gilde te worden.
Hant. (? 1245, OHZ. 412, schijnb. or.; ? 1246, OHZ. 418), hand. - Zie gewedde.
*Haf. (1174, OU. 479, or., keizer Frederik I verleent de burgers van Utrecht
allerlei voorrechten), zee: tolvrijheid te Tiel voor alle goederen, nisi de extranea
regione et transmarinis partibus, quod vulgo over wilde haf (dicitur), navigando
venirent.
Taalkundige Bijdragen, I (1877) 46.
Havena (havene), zie hevene.
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Heimrat (hemrade). (1155, OU. 411, or., bisshop van Utrecht voor parochianen
van Lopik), heemraad: conjuratos, quos heimrat vocant; (1243, OU. 1008, or.,
Nicolaas van Putten legt een verklaring af voor gerecht en heemraden te
Dordrecht), presentibus... sculteto, schabinis et oppidanis in Dhurdrecht, ac
illis qui vocantur hemrader. - Verg. 1255, OHZ. 621: hemenraden... communis
terrae consiliorum.
MnlW, III 213; XI 207.
Helo, zie elo.
Hem. (?(1182-1206), Fontes Egm., p. 93, goederenregister van het klooster
Egmond, goederen in Noord-Holland), stuk land door een sloot omgeven: ab
occidentali parte Flet quartum decimum hem a via usque in Hi; ... septimum
hem; in Thorengeest est abbatis hem. - Verg. were (2).
MnlW, III 319; XI 296.
Hemal (heimal, heymal). (1196, OU. 528, overeenkomst tusschen den bisschop
van Utrecht en den graaf van Gelre over beider rechten op de Veluwe) het
landelijke gerecht, het lage gerecht: quod judices episcopi non citabunt ad
hemal in terram episcopi homines, manentes in terra comitis, nec versa vice;
(1237, OGZ. 598, or., graaf van Gelre verleent stadsrecht aan Doesburg), de
burgers kunnen niet gedaagd worden... ad locum alium extra oppidum, quod
heimal in vulgo dicitur); (1243, OU. 994, or., de richter Thyace van Emse in het
gerecht bij Beekbergen op de Uchelerberg), presentes huic facto erant coram
domino comite apud plenum heymal in predicto loco Vchtelerberge, ubi terra
convenerat.
MnlW, III 272; XI 226. Gosses, Drente, 57 vlg. Slicher I, 89; II, 67.
Hemerke. (? 989, OHZ. 66, graaf van Holland voor het klooster Egmond over
goederen in Noord-Holland = Fontes Egm. p. 62, zie ook p. 68), hemrik? of
plaatsnaam: inter villam Elebentere hemerke que nominatur et Sutherhemisuut.

MnlW, III 69. Fontes Egm. p. 37*. Slicher I, 86. O. Postma, De Friesche
kleihoeve, 1934, 97: hooilanden.
Hengimunde. (1242, OU. 982, or., de elect van Utrecht voor het kan-
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pittel te Emmerik over goederen bij Gendringen): nieuw ontgonnen land,
omheind land?: omnes decimas novalium et hengimunde, que nostris
temporibus provenerunt et perpetualiter provenient. - Verg. ruemethynt, is
hengimunde iets dergelijks?
MnlW, III 339, waar oudere litteratuur, o.a. De taal- en letterbode, II (1871) 47
vlg.
Herberge. (? 1235, OGZ. 576, schijnb. or., de graaf van Loon (Duitschl.)
ontslaat den hof te Varseveld van enkele verplichtingen), het verschaffen van
herberg aan den heer: herberge, koppelkorn, ... relaxamus. - Verg. c. 1000,
OGD. 10, haribergi. Zie ook stroherberge.
MnlW, III 350. De Blécourt, 290.
Herevarde (herevard, erenade?). (1248, OHZ. 450, graaf van Holland voor
klooster Bethlehem op Schouwen over goederen in Brijdorpe, Zeel.), heervaart,
gelden om het leveren van manschappen af te koopen, belasting uitgeschreven
voor een heervaart: dimidietatem huius havene, scilicet centum mensuras ab
herevarde liberas; (1248, OHZ. 454, or., graaf van Holland voor abdij Middelburg
over goederen in West-Souburg): ab expeditione quam appellamus vulgari
nomine herevard; (1231, OHZ. 334, graaf van Holland voor abdij ter Does (Vl.)
over goederen in Zeeland), a scoto, a tallia, ab erenade (foutieve lezing van
ereuade), a petitione qualibet et ab omni exactione, quocumque nomine
vocitetur, in perpetuum liberas dimisi.
MnlW, III 232, heervaert De Blécourt, 301, 304. Gosses, Welgeborenen, 48-70.
Hergewede (herwadium, herwede). (1200, OU. 545, or., bisschop van Utrecht
voor proost en kapittel van St. Marie te Utrecht over inkomsten), heergewade,
betaling in geld of in natura te verrichten bij leenverheffing: habebit etiam
proventus, qui dicuntur hergewede, provenientes ab hominibus a se
inbenefitiatis; (1245, OGZ. 651, or., richter en schepenen van Doetinchem
verklaren, dat K. van Velen goederen onder Varseveld aan het klooster
Bethlehem bij Doetinchem verkoopt), ad obventionem, que vulgo herwede
dicitur, quinque marcas persolvat; (? 1245, OU. 1031, schijnb. or., heer
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van Voorne voor het Duitsche Huis te Utrecht), herwadium per totam terram
meam.
MnlW, III 234. De Blécourt, 161, 302.
Hevene (hevina). (De vormen havena, havene in OHZ. zijn volgens Gosses,
Welgeborenen, p. 63 n. 1 aan een foutieve lezing te wijten). (1232, OHZ. 335,
graaf van Holland voor klooster Bethlehem op Schouwen over goederen te
Brijdorpe, Zeel.), landmaat ter grootte van 200 gemeten, ong. 40 HA.: unam
integram hevenam in officio de B. (OHZ.: havenam) (deze oorkonde bij Gosses
foutief aangeduid als OHZ. 350); (1248, OHZ. 450, id.), dimidietatem huius
hevene (OHZ.: havene), scilicet centum mensuras; (1241, OHZ. de Fr. 79,
graaf van Holland voor abdij Middelburg over goederen in Oostkapelk, Zeel.,
eveneens 1247, OHZ. 441, or. en 1248, OHZ. 454, or.), dimidiam hevinam
terre. MnlW, III 415; XI 236. R. Fruin, Verspreide Geschriften, VI 416 vlg.
Gosses, Zeeland, 53; id., Welgeborenen, 62-63.
Hod (hoed). (?(1083-1120), Fontes Egm. p. 74, inkomstenregister van het
klooster Egmond, goederen in Noord-Holland), korenmaat: capella in Broec
octo hod, in Franlo novem hod, etc.; (id., p. 75-76), Alcmareskerspel duodecim
hode per Alcmerensem modium, etc.; (1215, Fontes Egm. oork. no. 20, abt
van Egmond voor meester Dirk over goederen te Sassenheim), duos hoed
siliginis et duos hoed ordei.
MnlW, III 486.
Hond (hont, hund, hunt). (?(1130-1161), Fontes Egm. p. 79, goederenregister
van het klooster Egmond, goederen in Noord-Holland), landmaat, soms 1 roede
breed en 100 roeden lang, soms ⅙ morgen, 1/96hoeve: duo iugera et unum
hond in polre; (1220, OU. 685, proost van Oudmunster te Utrecht schenkt
goederen, o.a. in Vleuten), quatuor hont in Uloeten; (1220, OU. 686, id.), hunt;
(1220, OU. 687, or., id.), hund; (1236, OU. 898, kapittel van St. Marie te Utrecht
voor particulier over goederen onder Werkhoven, Utr.), tria jugera videlicet uno
hund minus; (1248, OHZ. 476, or., graaf van Holland voor klooster Egmond
over goederen in Noord-Hol-
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land), inhoudsmaat voor graan: mensuras ordei, que hont vulgariter appellantur;
(1248, OHZ. de Fr. 103, id.), hunt.
MnlW, III 556. O. Postma, De Friesche Kleihoeve, 1934, 14.
Hova (hoba, hŏva, houva). (889, OHZ. Obr. 18, koning Arnulf voor graaf Gerulf
over goederen in Noord-Holland), hoeve lands, vaak 16 morgen groot; in loco
qui dicitur Bodokenlo hobam unam, et in Alburch quoque hobas duas, et in
Hornum hobam unam... et quicquid ad easdem hobas et mansas iure
legitimeque pertinere videtur... et cum universis appendiciis et adiacenciis
finibus ad prefatas hobas iuste aspicientibus; (? 1085, OU. 245, schijnb. or.,
bisschop van Utrecht voor kapittel van St. Jan ald. over goederen te Mijdrecht),
aliam quoque, quam vulgari nomine vocant quadraginta houvas, terram
palustrem in M.; (?1134, OU. 352, bisschop van Utrecht voor kapittel van
Oudmunster ald. over goederen bij Bodegraven), octo hŏovas... trium earundem
hŏvarum superiorem a fossa Wiburg incipiens et sic descendens, quoad in
mensura plena octo hŏve finiantur; (1199, OHZ. 180, or., graaf van Holland
voor abdij Rijnsburg over goederen in Delft), id est hovę et tres mansos in Delf;
(1240, OU. 957, or., elect van Utrecht bevestigt een overeenkomst tusschen
het kapittel van St. Jan ald. en Hendrik van Bukhorst over goederen bij Zuilen,
Utr.), duos mansos, id est hovas vulgariter. Verg. 721/2 (OU. 31), duas
hobinnas; 792/3 (OGZ. 13), hůbam unam; 799 (OU. 52), hova.
MnlW, III 487; XI 245. Slicher I, 214; II, 70. O. Postma, De Friesche kleihoeve,
1934, 114 vlg.
Hofdienst. (? 1246, OHZ. 418, graaf van Holland verleent stadsrecht aan
Delft), dienst aan den hof verplicht: liberi ab omni servitio communi, quod dicitur
hofdienst.
MnlW, III 495.
Hovinge. (1229, OHZ. 318, or., graaf van Holland koopt land van W. en H. te
Schakerslo, Zeel.), het erf: excepta terra nostra arabili et hovinge supra quam
mansiones nostre sunt site et pomerio et loco molendini.
MnlW, III 723, tuingrond.
Hofstede (ofstedi). ((777-866), OU. 49, goederenlijst van de St.
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Maartenskerk te Utrecht over goederen bij de Vliet, Z.H.), hofstede, land
landmaat?: sidilia autem que ofstedi (ms. A, in ms. B: hofstedi) dicuntur;
(?(1130-1161), Fontes Egm., p. 80, goederenregister van het klooster Egmond,
goederen in Zuid-Holland?), Dedit eciam domum et duas hofstede; (id. p. 86
in Alkmaar), in Alkmere hofstadem; (id. p. 89, in Zuilen, Utr.), unum mansum
et duas hofsteden; (?(1182-1206), id. p. 92, in Noord-Holl), pro hofsteden...
pro uno hofstede. Verg. c. 900 (OU. 91), hofstadi; (1050-1100) (OU. 208),
hofstedi.
MnlW, III 501. Gosses, Zeeland, 89-91 en add. et corrigenda. Slicher II, 63. O.
Postma, De Friesche kleihoeve, 1934, 115.
Hoyman. (1220, OHZ. 270, graaf van Holland voor zijn echtgenoote, goederen
op Schouwen), slechtere gronden?: molendina aquatica de Syricseporch et
hoymanne de Scaldia. - Verg. haimanne in een vertaald afschrift van een
oorkonde van 1229, OHZ. 314.
MnlW, III 29, hayman; XI 199, waar alle literatuur.
Huerlant. (1246, OHZ. 419, graaf van Holland voor Delft), land, dat verhuurd,
verpacht, is: terrae censualis, quae huerlant vocatur. Verg. c. 1160 (OGD. 34)
en (1133-1166) (OGZ. 393), hurlant.
MnlW, III 750.
Huerware (huruuare). (?(1125-1161), Fontes Egm. p. 84, goederenregister
van het klooster Egmond), het gebruik van land, huizen, enz. in pacht of in
huur: terra ipsius, quam habet ut in vulgari dicitur te huerware; (1228, OHZ.
311, or., abt van Egmond voor den advocaat van het klooster over goederen
in Noord-Holland), quendam terram... Altrudis quondam vivens possidebat in
huruuare; sub forma prescripte conditionis eandem contuli terram, ipse quoque
W. ... sepedictam terram poterunt aliis in huruuare vel ad seminandum conferre.

MnlW, III 751.
Huslatha (huslada). (948, OU. 111, koning Otto I bevestigt de kerk te Utrecht
in bezittingen en rechten in Noord-Holland), huisschatting, belasting in geld op
de huizen omgeslagen: tributorum que huslatha (ms. A, in ms. B: huslata) et
cogsculd dicuntur; (985,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

124
OHZ. Obr. 59, koning Otto III voor den graaf van Holland), hij schenkt Texel
met alle inkomsten... excepto quod vulgari lingua dicitur huslada.
MnlW, III 762, huuslage. Literatuur zie OHZ. Obr. no. 26 n. 1.

C. en K.
Cache. (? 1116, OHZ. Obr. 107, graaf van Holland voor inwoners van Alkmaar),
polder (?): Insuper de pullis equarum, vaccarum, de gregibus ovium, porcorum
et anserum quod iure debeant adimpleant, excepto quod in Cache vigesimum
manipulum fideliter reddant, quod pro gratia, non pro iustitia eis concessimus.
- Of is cache hier de naam van een bepaald stuk land? Verg. (1105-1119),
OHZ. Obr. 96: Abbatiscache in Harragan (= Hargen, n.w. van Alkmaar).
MnlW, III 1835, cooch, polder; XI, 303 buitendijksch land.
*Cathendol (kachdol, catertol), (973, OU. 129, keizer Otto II voor klooster
Elten), vischrecht, visch‘tol’ in Salland en op den IJssel: quidquid vero fiscus
noster exinde sperare potuerit aut thelonei de piscacione in pago Solon et in
fluvii Ysola, quod vulgari nomine cathendol dicitur; in de bevestiging van 996
(OU. 146) wordt gesproken van kachdoll, in ms. A is op den rand (met latere
hand) bijgevoegd kaitentoll; in de bevestiging van 1129 (OU. 326): catertol. Bij den verkoop van den ‘tol’ door het klooster Elten is sprake van theloneum
in Coten, waarvan de opbrengst uit visch bestaat, 1241 (OU. 965, 967). - Verg.
Katerveer bij Zwolle.
Kielroder, zie Kulroder.
Kni. (1156, OU. 414 = OHZ. Obr. 154, or., keizer Frederik I voor kapittel van
St. Marie te Utrecht over goederen aan de Vecht), bocht van de rivier: (bij een
grensbepaling vormt de Vecht (Utr.) een gedeelte der grens) usque ad loca,
ubi sunt curvaturę, quas kni vocant.
MnlW, III 1626. Taalkundige Bijdragen, I (1877) 47.
Cochga (coggo). (1247, OU. 1106, or., Gijsbert van Amstel voor stad Lubeck,
verzoekt om vrijlating van een koggeschip), koggeschip: cochgam; (1248, OHZ.
455, graaf van Holland voor H. Buffel,
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verleent goederen te Schakerslo (Tholen)), sub servitio coggonis unius triginta
virorum. - Verg. een kogge met 19 man, 1254, OHZ. 603.
MnlW, III 1677. Gosses, Welgeborenen, 50 vlg. - Verg. H. Lucas, The Low
Countries and the hundred years' war 1326-1347 (1929) de scheepsnamen
La Cogge de Flanders (p. 235) en The Black Cogg (p. 400).
Cogsculd. (948, OU. 111, koning Otto I bevestigt St. Maartenskerk te Utrecht
in bezittingen en rechten in Noord-Holland), belasting: et tributorum, quę
huslatha et cogsculd dicuntur; (949, OU. 113, id.), omnemque censum, qui
vulgarice cogsculd vocatur.
MnlW, III 1679, het bepaalde aantal roeiers voor een kogge te leveren; XI 302.
Gosses, Welgeborenen, 63 n. 2, eerder belasting op handelskoggen, dan een
belasting tot uitrusting van heerkoggen.
Komanregilde. (1249, OU. 1193, gildebrief van het lakenkoopersgilde te
Deventer), lakenkoopersgilde: Hec est institucio komanregilde.
MnlW, III 1850.
Koppelkorn. (? 1235, OGZ. 576, schijnb. or., graaf van Loon (Duitschl.) ontslaat
den hof te Varseveld van verschillende verplichtingen), verplichte levering van
koren: herberge, koppelkorn, peticiones porcorum et pullorum omnino
relaxamus.
MnlW, III 1888, opbrengst van hoorigen bestaande in koren. Gosses,
Welgeborenen, 29 n. 2, opbrengsten van justiciabelen aan hun gerechtsheer,
niet van hoorigen aan hun hofheer.
Kora (cora). (1217, OHZ. 261, gravin van Vlaanderen en graaf van Holland
geven stadsrecht aan Middelburg), keur, wet: lex, que kora dicitur; (1233, OHZ.
284, graaf van Holland en burggraaf van Zeeland geven stadsrecht aan
Domburg), kora; (1237, OHZ. 363, heer van Putten voor particulieren),
secundum coram Zelandie.
MnlW, III 1902; XI 285. De Blécourt, 28.
*Koregerechte. (1225, OU. 738, or., verdrag tusschen graaf van Gelre en
bisschop van Utrecht over beider bevoegdheden in Sal-
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land), het recht van keurmede: super illo jure, quod vulgariter koregerechte
appellatur.
*Cotland. (? 1234, OGZ. 572, schijnb. or., graaf van Loon (Duitschl.) e.a. voor
klooster Bethlehem bij Doetinchem over goederen onder Varseveld), het land
behoorend bij een kote, een kleine boerderij: et duobus cotlant, ex quibus unum
erat mansio Suellen, cum suis attinentiis, alterum quod vocatur Hostenesche,
cum suis attinentiis.
MnlW, III 1989, cote; XI 312. De Blécourt, 171. Slicher I 218; II, 64. Verg. Cotlant
te Havelte, ong. 1313 (Staat der bezittingen van Herbertus van Putten, omstr.
1313, door P.N. van Doorninck en P.C. Molhuysen, 1902, p. 3).
*Cotpenninge. (1241, OU. 963, or., elect van Utrecht voor klooster Zwartewater
bij Hasselt over goederen ald.), kerkelijke (?) belasting door koters op te
brengen: de bewoners van de Twaalf hoeven mogen sacramenten in het
klooster Zwartewater ontvangen, salvo jure... capituli Daventriensis in denariis,
qui cotpenninge nominantur, eis debito tempore persolvendis.
Zie onder cotland.
Craham. (? 1213, OHZ. 235, waar foutief traham, graaf van Holland verleent
stadsrecht aan Geertruidenberg), kraam, tentzeil, zonnescherm: umbraculum
vero, quod craham nuncupatur, quatuor denarios.
MnlW, III 2037, tent, tentzeil, kraam.
Crane. (1244, OU. 1019, or., elect van Utrecht voor kooplieden van Lubeck
en Hamburg over den tol aan het Gein, Utr.), kraan om schepen over den dam
te trekken: cum instrumento, quod dicitur crane, ibidem ultra aggerem
transfertur.
MnlW, III 2044.
*Kulroder (of foutieve lezing voor kielroder). (? 1213, OHZ, 235, graaf van
Holland verleent stadsrecht aan Geertruidenberg), schip, kielschip (?): de
navibus gubernaculum, quod kulroder dicitur, sedecim denarios.
Verg. MnlW, III 1414, kiel, scheepsbodem, kiel.
Curmede (curmeda, kurmeda, curmedum). (1215, OHZ. 247 = Fontes Egm.
oork. no. 22, graaf van Holland doet uitspraak in geschillen tusschen abt van
Egmond en W. van Egmond), recht van
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den heer of van den grondbezitter op het beste stuk uit de nalatenschap van
de keurmedige hoorigen: meliores ecclesiae ministeriales et feodati, tam illi,
qui non solvunt curmede, coci et pistores, brascionarii et reliqui servientes
abbatis... immunes existant; (1227, OGZ. 504, graaf van Gelre voor bewoners
van de Veluwe), dabunt mihi post mortem eorum curmedam, quod est unum
optimum quid de sua possessione; (1231, OHZ. 325 - Bijdr. Med. Historisch
Genootsch. 32 (1911) 386, or., abt van Egmond voor eenige keurmedigen der
abdij te Castrikum), eo jure, quod vulgo curmedem dicitur; (1238, OGZ. 600,
graaf van Gelre voor de kloosters Camp en Ophoven (beide Duitschl.)),
kurmedas et alias exactiones. - Verg. 1167 (OHZ. Obr. 186), corimide;
(1216-1226) (OU. 633), curmedum.
MnlW, III 1865. De Blécourt, 162.

L.
Lakebom. (c. 1218, OHZ. de Fr. 48, or., A. van Dinther en A. van Heeswijk
voor abdij Berne over goederen in Noord-Brab., oorkonde uitgevaardigd door
den heer van Kuik), boom met een merkteeken, grenspaal: De Steket usque
ad proximam lakebom, ... ad secundam lakebom, ... ubi est etiam lakebom.
MnlW, XI 326.
Lantwinninge. (1246, OHZ. 419, graaf van Holland voor Delft), geldsom, welke
bij overdracht van een hoorig goed aan den hofheer betaald werd: pecunia
vulgariter vocatur lantwinninge.
Gosses, Welgeborenen, 146; J.F. Niermeyer, Delft en Delfland, 1941, 33-34.
- Wel te onderscheiden van de lantwinninge, waarmede de geldsom bedoeld
wordt, die door een doodslager betaald moest worden, om weer op zijn goed
te komen. Zie over deze laatste MnlW, IV 151. Gosses, Zeeland, 77.
Last. (? 1122, OU. 309, schijnb. or., keizer Hendrik V voor stad Utrecht),
gewicht: Et venale afferentes fertonem de quolibet last solvant; (? 1213, OHZ.
235, graaf van Holland verleent stadsrecht aan Geertruidenberg), Siquidem
currus, qui suum last tulerit, quatuor denarios ad thelonium exsolvet.
MnlW, IV 169.
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*Ledersnider. (1247, OU. 1117, or., kapittel van St. Marie te Utrecht voor
particulier over goederen ald.), leerbewerker, kleermaker van leeren
kleedingstukken?: aream... in loco, qui dicitur Under de Ledersnider.
Verg. MnlW, VII 1417, snider: kleermaker.
Legherstede (legerstat). (?(1083-1120), Fontes Egm., p. 75, inkomstenregister
van het klooster Egmond over ontvangsten in Noord-Holland), begrafenisgeld:
De decimis minutis in Frisia. In Oldthorp et in Vranla de vitulo obulum, de agno
obulum, de legherstede VI denarios; in Broec de legherstede VI denarios, etc.;
in Outerleke de legherstede VI denarios, etc.; (1175, OU. 482, or., parochianen
van Akersloot (N.H.) koopen het aan het kapittel van St. Marie te Utrecht
verschuldigde begrafenisgeld af), sepulturam mortuorum, quam legerstat
appellant. - Verg. 1202 OU. 559, id. voor Limmen, alleen in vertaald afschrift
bewaard: legerstadt.
MnlW, IV 310, grafstede.
Leen. (1215, Fontes Egm., oork. no. 20, abt van Egmond voor meester Dirk
over goederen te Sassenheim), in leen: in feodum, quod in vulgari te lene
dicitur.
MnlW, IV 262.
Licht skip. (? 1177, OU. 494, schijnb. or., graaf van Gelre voor de burgers van
Utrecht over den tol te Rijnwijk bij Wageningen), lichter: ut naves, quę vulgo
licht skip dicuntur non cogantur illuc (Rijnwijk) venientes, nisi velint.
MnlW, IV 489. Gosses, Welgeborenen, 20 n. 2. Bijdr. en meded. Gelde, 43
(1940) 162.
Liftuht (lifthuchit, lyftoch, livethuch). (1204, OU. 564, or., verdrag tusschen
graaf van Holland en bisschop van Utrecht), vruchtgebruik, dat tot den dood
van den vruchtgebruiker duurde, ook weduwgift, geld, dat een vrouw wordt
toegezegd voor geval zij weduwe wordt: in eo jure, quod liftucht appellatur;
(1215, Fontes Egm., oork. no. 20, abt van Egmond voor meester Dirk over
goederen te Aalsmeer), terram quandam in Alesmare iacentem, quam
supradictus Theodericus a nobis in feodum possidet, Ermengardi legitime uxori
sue in usumfructuum, quod in vulgari livethuch
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dicitur, concessimus; (1230, OHZ. 319, abt van Egmond voor leenman van het
klooster), quod eadem bona Aleydis dicti Adalberti post obitum eiusdem in
duarium, quod lijftoch vulgo dicitur, optinebit; (1248, OGZ. 700, graaf van
Holland voor gravin van Gelre), ad dotalitium suum, quod vulgariter dicitur
lifthuchit.
MnlW, IV 618. De Blécourt, 354-355.
Lop. (? 1122, OU. 309, schijnb. or., keizer Hendrik V voor stad Utrecht),
inhoudsmaat voor droge waren: unum lop salis.
MnlW, IV 791.

M.
Malegůd. (1225, OU. 738, or., verdrag tusschen den graaf van Gelre en den
bisschop van Utrecht over beider rechten in Salland), het goed van de
maalmannen, de wastinsigen?: et super eo quod malegůd dicitur.
MnlW, IV 978 niet verklaard.
Malman. (? 1107, OGZ. 214, schijnb. or., koning Hendrik V voor graaf van
Zutphen over diens rechten), wastinsigen?: Item ipso domino comiti et eius
successoribus confirmamus omnimodam iustitiam super homines suos, qui
dicuntur malmanne et super eorum predia.
MnlW, IV 979, maelman (2): wastinsigen. N.B. Tenhaeff, Diplomatische studiën
over Utrechtsche oorkonden der Xe tot XIIe eeuw, 1913, 313 vlg.: de maelman
is een ex-vrije autotradent.
Malscep. (1227, OU. 763, or., bisschop van Utrecht voor abdij Berne over
goederen bij Maarn), boschmark: mansos, sitos in confinio, quod malscep
Teutonice dicitur, ad Mersberch et ad Mandern pertinens, in Westerwalt.
MnlW, IV 981; XI 356; De Blécourt, 167.
Marke (marchia, marchio) (? 1200, OU. 542, schijnb. or., bisschop van Utrecht
voor klooster Bethlehem bij Doetinchem over goederen ald., bevestigd ?1231,
OU. 818), mark, de aan het markgenootschap behoorende gronden: communis
marchię; (? 1207, OU. 579, bisschop van Utrecht voor het kapittel te Deventer
over goederen in Zwolle en Zwollerkerspel, bevestigd? (1212-1216), OU. 603
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schijnb. or.; 1233, OU. 863), infra marken de Swolle, etc.; (? 1228, OGZ. 511,
schijnb. or., goederenlijst van klooster Bethlehem bij Doetinchem over goederen
ald.), in marchione D.; (? 1234, OGZ. 572, schijnb. or., graaf van Loon (D.)
voor id. over goederen in Aalten en Silvolde), duabus warandiis, una in marchia
A., et altera in marchia S.; (? 1248, OGZ. 699, schijnb. or., id.), in marchione
A.
MnlW, IV 1176; XI 364. De Blécourt, 166. Slicher I, 56 vlg.; II, 68.
Markenote (marchenote). (? 1200, OU. 542, schijnb. or., bisschop van Utrecht
voor klooster Bethlehem bij Doetinchem over goederen ald., bevestigd ?1231,
OU. 818, schijnb. or.: marchenote), markgenooten, eigenaren van de
markegronden: conprovinciales et commarchiones, qui vulgo markenote
vocantur; (? 1229, OGZ. 523, schijnb. or., graaf van Gelre voor klooster
Bethlehem bij Doetinchem), homines, qui vocantur marchenote.
MnlW, IV 1180; XI 370. De Blécourt, 177 vlg. Slicher I, 56 vlg.
Math (mat). ((1210-1226), Fontes Egm. oork. no. 15, abt van Egmond ruilt met
W. van Ekthorp goederen bij Assendelft), landmaat: terram... habentem
quindecim math... quindecim math; (1243, OU. 996, or., kapittel te Deventer
voor klooster ter Hunnepe over goederen in Vaassen, Geld.), proprietatem et
dominium unius mat.
MnlW, IV 1211; XI 351.
Mere. (1247, OU. 1133, Fl. van Batenburg en Joh. van Wichen doen uitspraak
in een geschil tusschen den graaf van Kleef en het kapittel van St. Jan te
Utrecht over goederen te Balgooy, Geld.), meer, plas: adiacentes stagno, quod
vulgariter mere vocatur.
MnlW, IV 1436.
Mindel. (1243, OHZ. 398, or., graaf van Holland voor abdij Rijnsburg),
inhoudsmaat voor vloeistoffen: dimidium mindel vini. - In een vidimus van 1317:
menglinsum.
MnlW, IV 1386, mengel; IV 1608, mindel.
Moor (moer, morus). (1214 OHZ. 243, or., heer van Kruiningen (Zeel.) voor
abdij ter Does (Vl.) over goederen onder Reimerswaal, bevestigd 1242, OHZ.
389, or.), veengrond: XXV mensuris moor proprietatis mee; (1242, OU. 986,
or., elect van Utrecht
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voor abdijen Duins en ter Does (beide Vl.) over goederen bij Hulst), terras et
moor; (1244, OHZ. 402, or., heer van Strijen voor abdij ter Does (Vl.) over
goederen in West-Brabant), moer; (1244, OHZ. 406, graaf van Holland voor
particulier over goederen in Z.-Holl.), quendam morum, que vulgariter vena
nuncupatur; (1248, OHZ. 481, graaf van Holland voor abdij ter Does (Vl.) over
goederen in Zeeuwsch-Vlaanderen): moro. - Verg. 1220 (OHZ. 269), moor;
1231 (OHZ. de Frem. 66), tam cleilant, quam moer.
MnlW, IV 1799; XI 377.
Morghen (merghen). (?(1130-1161), Fontes Egm. p. 80, inkomstenen
goederenregister van het klooster Egmond, goederen in Warder, NH.), morgen,
landmaat: omnem hereditatem suam... scilicet agros quatuordecim morghene,
... quatuor morghene; (id. p. 89, goederen bij Zuilen, Utr.), decem morghen, ...
sex merghen (herhaaldelijk, morghen en merghen afwisselend gebruikt); (1216,
OHZ. de Fr. 36, graaf van Holland voor klooster Marienweerd (Geld.) over
goederen bij Naaldwijk, ZH.), tres mensuras terre, que morghen dicuntur. Hier morgen dus gelijk aan 3 mensurae (hont)? Volgens 1262, OHZ. II 94 gelijk
aan 6 mensurae.
MnlW, IV 1938; XI 381. O. Postma, De Friesche kleihoeve, 1934, 14 vlg.
Morghinegave. (1220, OHZ. 270, graaf van Holland voor zijn echtgenoote),
gift aan de vrouw op den morgen na de voltrekking van het huwelijk: in dono
matutino et nupciali, que vulgo appellantur morghinegave.
MnlW, IV 1940. De Blécourt, 105, 111.
Morthwapene. (?1246, OHZ. 418, gecoll. door prof. Gosses; OHZ:
moerdwapene), wapen, waarmede men iemand kan dooden: Si quis aliquem...
cum morthwapene wulneraverit.
MnlW, IV 1968.
Můtsǒne. (1212, OGZ. 431, or., graaf van Gelre in een geschil tusschen A. de
Horst en kanunniken te Zutphen), vrijwillige verzoening: voluntaria compositione,
quod in vulgo dicitur můtsǒne.
MnlW, IV 1832. De Blécourt, 446, 470.
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N.
Nordalf. (1246, OHZ. 416, heer van Putten voor particulier over goederen in
Spijkenisse, Z.H.), bij een begrenzing aan de Noordzijde: nordalf.
MnlW, IV 2544, northalf.
*Norre. (1244, OHZ. 402, or., heer van Strijen voor abdij ter Does (Vl.) over
goederen in West-Brabant), moeras of naam van een bepaald moeras?: parvum
norre; ... per medium magnum norre aggerem.
Notmunde. (1233, OU. 855, or., overeenkomst tusschen het kapittel van
Emmerik en den graaf van Gelre), verkrachting: raptum pudoris mulierum
fecerint violentum, quod notmunde vulgo appellatur.
MnlW, IV 2522.

O.
Olderman, zie alderman.
Oosthalf. (1246, OHZ. 416, heer van Putten voor particulier over goederen in
Spijkenisse, Z.H.), aan de Oostzijde (bij een begrenzing): oosthalf.
MnlW, V 1625.
Oud. (1248, OU. 1176 en OU. 1182, kapittel van St. Marie te Utrecht voor
Duitsche Huis ald. over goederen in prov. Utrecht), oud: ad anticum
aqueductum, quod Teutonice Oude Weteringe appellatur. - Hier de naam van
een bepaalde wetering?
MnlW, V 2069.
Overdracht. (1244, OHZ. 402, or., heer van Strijen voor abdij ter Does (Vl.)
over goederen in West-Brabant), overtoom, overhaal: (bij een grensbeschrijving)
overdracht.
MnlW, V 2133; XI 407.
Overmerke. (1002, OU. 153, koning Hendrik II schenkt aan de Utrechtsche
kerk zekere rechten, o.a., dat de nalatenschap van uitheemsche priesters, die
in het bisdom overlijden, aan de Utrechtsche kerk zal vervallen, bevestigd in
1025, OU. 182 en 1046, OU. 203), buiten de grenzen, uit den vreemde,
uitheemsch: ut res presbiterorum advenarum, quos Teutisca lingua overmerke
nominamus,
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post obitum eorum nostrę ditioni relictas supranominatę ęcclesię concederemus.

MnlW, V 2230.
Ofstedi, zie hofstede.

P.
Pac. (1244, OU. 1019, or., elect van Utrecht voor kooplieden van Lubeck en
Hamburg over den tol aan het Gein, Utr.), pak, stapel van 20 doeken: quodlibet
pac panni.
MnlW, VI 52: eyne packe Engelsch laken, darinne 20 stucke.
Pandinc (pandink). (?(1130-1161), Fontes Egm., p. 84, 85, goederenregister
van het klooster Egmond over goederen in Holland), beslaglegging: contumaces
vero istius modi per villicum punientur pena, que in vulgari pandink dicitur; (p.
85) ... quemcumque ministerialium ecclesie villicus ad aggerem reparandum,
vel ad quascumque res vehendas curribus suis ex mandato debito ire preceperit,
pena prescripta, que pandinc dicitur, si supersederit, punietur, et eadem res,
que pandinc dicitur, in gracia abbatis remanebit.
MnlW, VI 83. De Blécourt 382 vlg.
Pasch. (?1246. OGZ. 664, schijnb. or., burger te Doetinchem voor klooster
Bethlehem bij Doetinchem over goed ald.), weiland, hooiland: videlicet areas
et prata I pasch.
MnlW, VI 176. Slicher II, 70.
Polre (polrum). (?(1130-1161), Fontes Egm., p. 79, goederenregister, goederen
in Noord-Holland), polder: duo iugera et unum hond in polre; (1219, OU. 669,
kapittel van St. Marie te Utrecht voor particulier over goederen bij Alblas?),
duas partes decime polri, qui dicitur Dekenspolri; (1247, OHZ. 441, or., graaf
van Holland voor abdij Middelburg), polre. - Verg. 1232 (OHZ. 341), in Pataus
polra.
MnlW, VI 538; XI 420.

R.
*Rerecht. (1248, OHZ. 483, graaf van Holland voor W. van Brederode over
goederen in Noord-Holl.), opstrekkingsrecht?: in jure illo quod rerecht dicitur.
- Verg. 1250, OHZ. 525.
MnlW, VI 1177, lijnrecht. De Blécourt, 170. Slicher I, 72 vlg.
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Rodelant. (1248, OHZ. 479; 1249, OHZ. 496, graaf van Holland voor klooster
Egmond over goederen in Zuid-Holl.), pas ontgonnen land: decimas novalium,
que rodelant vulgariter appellantur.
MnlW, VI 1481.
Ruminga (rumincga). (1196, OU. 528, overeenkomst tusschen den bisschop
van Utrecht en den graaf van Gelre over beider rechten op de Veluwe), het
ruimen van onrechtmatig geoccupeerden en ontgonnen grond; meestal mocht
deze tegen betaling worden behouden: De ruminga in Velwa hoc expressum
est: quodsi homines ecclesie Traiectensis conquerantur sibi injuriam fieri,
episcopus nominabit simul et semel, ubi hominibus sus injuria fiat; et comes
juramento suo certificabit episcopum, ubi juste accipiat satisfactionem
occupatione wiltbanni sui; (1220, OU. 673, or., A. van Kuik verkoopt aan den
bisschop van Utrecht zijn graafschap en andere rechten), comitiam et
rumincgam et omnia jura.
MnlW, VI 1697. De taal- en letterbode, II (1871) 45 vlg. Verslagen en meded.
Overijsselsch regt en geschiedenis, 38 (1921) 19-57. De Blécourt 215 met
opgave van literatuur.
*Ruemethynt. (1207, OGZ. 421, graaf van Gelre voor kerk te Zutphen over
rechten te Lochem), betaling voor onrechtmatig geoccupeerden grond:
exactionem, que vulgo ruemethynt dicitur.
Literatuur zie bij ruminga.

S en Z.
Zand. (1220, OU. 681, bisschop van Utrecht voor abdij Duins (Vl.) over
goederen in Zeeland), aanwas: illarum terrarum, que zand sive werplant comitis
vocantur et quicquid eis ex jactu maris in posterum accreverit.
MnlW, VII 151. De Blécourt, 218.
Scara. (? 855, OGZ. 45 = HW. II 8-15, schijnb. or., Folckerus voor klooster
Werden (D.) over goederen op de Veluwe), stuk grond van onbepaalde grootte,
welke in een gemeene weide gerekend werd als noodig voor het voedsel van
één volwassen dier, aandeel in de mark: in silva, quę dicitur Puthem scaras
XXVIII, in villa Irminlo in illa silva scaras LX.
MnlW, VII 234. De Taal- en Letterbode, IV (1873) 143.
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*Scelo. (944, OU. 107a, 107b, bevestigd in 1006, OU. 161; 1025, OU. 180;
(1056-1062), OU. 216, koning Otto I voor de Utrechtsche kerk over het
jachtrecht in Drente), eland?: ut nullus... cervos, ursos aut apros, bestias
insuper, que Theutonica elo et scelo appellantur lingua, venari... presumat. Verg. elo.
Scor. (1246, OHZ. 422, or., Zeeuwsche edelen voor abdij Rijnsburg over
goederen in Zeeland), schorren, buitendijksch, aangeslibt land: terram extra
aggerem, que vulgo scor dicitur.
MnlW, VII 664; XI 467. De Blécourt, 218.
Scot (scotum, scotus?). (1231, OHZ. 334; 1248, OHZ. 481, graaf van Holland
voor abdij ter Does (Vl.)), belasting, bede, persoonlijke grondbelasting, geen
zakelijke: a scoto, a tallia... a petitione qualibet et ab omni exactione... in
perpetuum liberas dimisi; (1246, OHZ. 420, heer van Maelstede voor klooster
Jerusalem bij Biezelinge over goederen op Zuid-Beveland), libera ab omni
exactione, scilicet scoti comitis. - Zie giscot. Verg. 1252, OHZ. 559: schot.
MnlW, VII 687; XI 467. Gosses, Welgeborenen, 17-47.
Scoutambacht. (1233, OHZ. 342, or., graaf van Holland voor abdij Rijnsburg;
in OHZ.: scrotambatch), het rechtsdistrict van den schout: in officio de Dordreg,
quod in vulgari vocatur scrotambatch.
MnlW, VII 724. De Blécourt, 40, 44.
Scoutete. (1237, OHZ. 362, or., heer van Voorne voor pachters te Bommenede
(Zeel.) van de abdij ter Does (Vl.)), de schout: ut inter se per se ipsos scabinos
et scoutete eligant et habeant per quos alter alteri justiciam faciet de schuttinghe
et de omnibus qui inter eos contigerint, exceptis hiis que spectant ad majorem
bannum, que mihi tanquam domino reservavi.
MnlW, VII 720; XI 469.
Scowenge. (1239, OU. 943, or., elect van Utrecht voor kapittel van St. Jan
ald. over goederen onder Soest), waterschouwing: aqueductum cum prospectu,
qui scowenge dicitur, ac omni jurisdictione ipsius.
MnlW, VII 737; XI 473.
Scrotambatch, zie scoutambacht.
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Scutten. (1240, OU. 947, klooster Oostbroek bij Utrecht voor particulieren over
goederen bij Maarsbergen), schutten van vee, in bewaking nemen van vee,
dat op niet daarvoor bestemd terrein weidt: ita vel muniri vel custodiri faciat,
quod pecora nostra non capiantur, quod dicunt scutten.
MnlW, VII 825; XI 475. De Blécourt, 385. Gosses, Drente, 292 vlg.
Schuttinghe. (1237, OHZ. 362, or., heer van Voorne voor pachters te
Bommenede (Zeel.) van abdij ter Does (Vl.)), het schutten van vee: ut inter se
per se ipsos scabinos et scoutete eligant et habeant per quos alter alteri
justiciam faciat de de schuttinghe et de omnibus, qui inter eos, contigerint.
MnlW, VII 831.
Sekeren. (1238, OU. 921, or., stad Emmerik verklaart zich aan de
scheidsrechtelijke uitspraak van de vertegenwoordigers van den elect van
Utrecht en den graaf van Gelre te zullen houden), leisting, inliggen, inrijden;
een vooral bij den adel gebruikelijken vorm van borgtocht, waarbij de borg zich
gedurende den tijd, dat de gewaarborgde verplichtingen nog niet waren vervuld,
in gijzeling begaf; meestal was de plaats van gijzeling een herberg, de kosten
droeg de partij, waarvoor de gijzelaar als borg optrad: securitatem militarem,
que sekeren dicitur.
MnlW, VII 931, waarborg, borgtocht. De Blécourt, 404.
Sedelhǒve. (1235, OU. 897, or., elect van Utrecht voor A. van Wulven over
goederen in Bodegraven), hoeve (zadelleen?): dimidium mansum in B., qui
vocatur in vulgo sedelhǒve. - Verg. sedelhofstat.
MnlW, VII 24: hof.
Sedelhofstat. (1240, OU. 957, or., elect van Utrecht bevestigt een
overeenkomst tusschen het kapittel van St. Jan te Utrecht en Hendrik van
Bukhorst over goederen bij Zuilen), hofstede (zadelleen?): ex quoddam
proprietate vocatur sedelhofstat.
MnlW, VII 24: hof.
Zel. (1237, OHZ. 362, or., heer van Voorne voor pachters te Bommenede
(Zeel.) van abdij ter Does (Vl.)), het winnen van zout: ad sali-
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nam sive ad zel sive ad darinc effodiendi non habeant potestatem.
MnlW, VII 946, sel: zout uit derrie; XI, 75, darink delven.
Siduwinde (sithwinde). (1156, OU. 414 = OHZ. Obr. 154, or., keizer Frederik
I voor het kapittel van St. Marie te Utrecht over goederen bij de Vecht, Utr.),
binnendijk of weg of water terzijde van een landstreek zich uitstrekkend: ex
altera parte fluminis ab amni siduwinde ad lacum, qui dicitur Ovuermere;
((1164-1169), OU. 443, or., kapittel van Oudmunster te Utrecht voor particulier
over goederen bij IJsselstein), locum, qui dicitur Hesewiger-sithwinde. - Verg.
1255 (OHZ. 621): zidewinde.
MnlW, VII 1060; XI 586.
*Sielland. (? 1059, OU. 223, schijnb. or., overeenkomst tusschen den bisschop
van Utrecht en de heeren van Zutphen), het land langs de rivieren, de
uiterwaarden: decimam terre eorum, que siellandorum dicitur.
Nederlandsch Archievenblad, 29 (1920/22) 40.
Silinc. (1122, OU. 306, keizer Hendrik V voor St. Maartenskerk te Utrecht over
rechten in de gouw IJsel en Lek), zeilschepen voor oorlogsdoeleinden,
kaperschepen?: sed omnis justicia ad illos pertineat, sive in furtis, sive in
aggeribus, sive in bellicis navis, que vulgo silinc vocantur, vel quibuscumque
aliis negociis, ad seculare placitum pertinentibus.
MnlW, VII 1116 geen verklaring.
*Syethol. (1174, OU. 479, or., keizer Frederik I voor burgers van Utrecht),
zeetol: marino theloneo, quod vulgo dicitur syethol.
MnlW, VII 956, see. Taalkundige Bijdragen, I (1877) 48.
Slick. ((1212-1214), Fontes Egm., oork. no. 18, graaf van Holland voor klooster
Egmond over goederen bij Bergen, NH.), aangeslibt land: decimam... noviter
emergentis terre, que slick vocatur.
MnlW, VII 1276; XI 480.
Sloproder. (? 1213, OHZ. 235, graaf van Holland verleent stadsrecht aan
Geertruidenberg), schip met hangend roer?: sloproder octo denarios. - Verg.
kul- of kielroder. Slop een foutieve lezing voor sleep?
MnlW, VII 1261, sleeproeder.
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Sluse (slusa, sluze). (1155, OU. 411, or., bisschop van Utrecht voor
parochianen van Lopik), sluis: Dedimus eis preterea potestatem in aggere
fluminis Isle fodere et construere novum exitum aquarum, quem sluse vocant;
(1226, OU. 740, or., pauselijk legaat doet uitspraak in geschillen tusschen den
bisschop van Utrecht en den graaf van Holland), cum septem sluze ponende
sint; (1247, OU. 1133, Fl. van Batenburg en Joh. van Wichen doen uitspraak
in geschillen tusschen den graaf van Kleef en het kapittel van St. Jan te Utrecht
over goederen bij Balgooy, Geld.), slusam et aggerem.
MnlW, VII 1316; XI 483.
Sparinge. (1228, OU. 785, or., bepalingen van proost en kapittel van St. Pieter
te Utrecht tegen het absenteïsme der kanunniken), het uitgespaarde, de
levensmiddelen, die door de afwezige kanunniken niet gebruikt werden:
Subtracta etiam fratrum absentium, que sparinge vulgariter appellantur, apud
prepositum non manebunt, set illis exhibebuntur, quos decanus et capitulum
constituerint ad ea recipienda; et inter fratres presentes, qui portant pondus
diei et estus, equaliter distribuentur.
MnlW, VII 1648, het achterwege houden van iets.
Spindecorn, zie halfspindecorn.
Stala. (1220, OHZ. 272: scala; gecoll. door prof. Gosses in: stala. De Geer,
Archief d. Duitsche orde, 490, or., Heer van Altena voor het Duitsche Huis te
Schaluinen in het land van Altena), staal voor de vischvangst, een versperring
van houten stokken in het water met netten er tusschen om de visch te vangen:
piscaturam in H. nomine stala. - Verg. 1250 (OHZ. 501): stale. Zie ook onder
staelbome.
MnlW, VII 1915; XI 492.
Staelbome. (1244, OHZ. 402, or., heer van Strijen voor abdij ter Does (Vl.)
over goederen in West-Brabant), palen van de staal voor de vischvangst: jus
piscandi in ipso modo quocumque et specialiter staelbome ponendi et habendi.

MnlW, VII 1861.
Stiga. (1242, OU. 984, kapittel van St. Marie te Utrecht voor Gysbert de Bakker
over goed te Utrecht), steeg: aream unam in stiga
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Pistorum (Bakkerssteeg) jacentem.
MnlW, VII 2029.
Stopus. (1227, OU. 758, or., domproost e.a. doen uitspraak in een geschil
tusschen proost en kapittel van St. Jan te Utrecht), inhoudsmaat van
vloeistoffen: duos stopos cerevisie.
MnlW, VII 2210.
*Stroherberge. (1235, OU. 884, overeenkomst tusschen den elect van Utrecht
en den graaf van Gelre over beider rechten in Emmerik), het verschaffen van
herberg en stroo aan den landsheer bij diens bezoek: Ei (bisschop van Utr.)
quoque presenti cives hospicia in stramine et aqua, que vulgariter stroherberge
vocantur, solvere tenentur. - Zie haribergi.
Zudhalf. (1246, OHZ. 416, heer van Putten voor particulier over goederen in
Spijkenisse, ZH.), bij een begrenzing, aan de Zuidzijde: zudhalf.
MnlW, VII 2450.
*Swechus (suechus). (1118, OU. 289; 1119, OU. 293, or.: suechus, bisschop
van Utrecht voor St. Pieterskerk ald. over goederen te Kuinre), veeboerderij:
domum quandam aptam pascuis, que vulgari nomine swechus dicitur.
Slicher I, 158.

T.
Taka. (1249, OU. 1193, gildebrief van het lakenkoopersgilde te Deventer),
inhoudsmaat van wijn: dimidiam takam vini.
MnlW, VIII 37.
Tappum. (1233, OU. 851, or., bepalingen van schout en schepenen van Utrecht
over den wijntap), de tap: ne quis deinceps vendat vas vini vel amplius, qui
illud vendere ad tappum in Traiecto; ... vinum ad tappum vendere presumat.
MnlW, VIII 78.
Tyere. (1244, OU. 1019, elect van Utrecht voor kooplieden van Lubeck en
Hamburg over den tol aan het Gein (Utr.), soort: et quot-quot tyere quodlibet
pac panni infra se habuerit, de quolibet totidem
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tyere ibidem quatuor denarios Traiectenses de mercede transferendi ultra
aggerem et pro debito dabunt.
MnlW, VIII 329 tiere: die sel die laken setten, elke tier van wolle op him selven;
vlaemsche tyre van vlameschen laken.
Tragal. ((777-866, OU. 49, goederenlijst van de St. Maartenskerk te Utrecht
over goederen en rechten bij Weesp), sleepnetten: omnis piscatio et in U.
laxatio rethium, quod tragal dicitur et dimidium piscationis.
MnlW, VIII 631.
Traham, foutieve lezing voor craham, zie aldaar.

U.
Ubstal. (? 1234, OGZ. 572, schijnb. or., graaf van Loon (D.) e.a. voor klooster
Bethlehem bij Doetinchem over goederen te Varseveld), staal voor de
visscherij?: ubstal cum piscaturis infra iacentibus. - Verg. stala.
MnlW, V 1874, opstal, open ruimte aan of langs een water.
Under. (1247, OU. 1117, or., kapittel van St. Marie te Utrecht voor particulier
aldaar), onder: in loco, qui dicitur Under de Ledersnider.
MnlW, V 308.
Utdich. (1246, OHZ. 416, heer van Putten voor particulier over goederen in
Spijkenisse, ZH.), buitendijksch land: tantum terre de utdich, quod possint
aggerare aggerem suum. - Verg. 1220 (OHZ. 269) cum... diko et utdiko.
MnlW, VIII 886; XI 512.
Vtweg. ((1164-1169), OU. 443, or., kapittel van Oudmunster te Utrecht voor
particulier over goederen bij IJsselstein), zijpad: viam, que dicitur Vtweg. - Of
naam van den weg?
MnlW, VIII 1112.

V. en F.
Vene (vena, venum). (? 1113, OU. 282, abt van Oostbroek bij Utrecht voor
klooster Nieuwhof over goederen in de prov. Utrecht), veen: vene ad cespites
fodiendos; ... partem de vene ad cespites fodien-
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dos usibus suis necessarios indulsimus; (1122, OU. 302, koningin Machteldis
voor klooster Oostbroek), Totam igitur paludem illam Oistbroick et terram
adjacentem, que vulgari sermone appellatur vene; (1125, OU. 313, bisschop
van Utrecht voor klooster Oostbroek), paludem Oistbroick dictam cum terra
adjacente videlicet vene; (1164, OU. 442, legaat Lindo voor klooster Oudwijk
bij Utrecht), dimidium mansum, qui est super vene prope Traiectum; (? 1174,
OU. 481, bisschop van Utrecht voor klooster Oudwijk over goederen bij Houten
en Abkoude), mansos in campo, que vulgo Vene dicitur; ... cultos in Vene;
(1206, OU. 573, or., overeenkomst tusschen het kapittel te Deventer en klooster
Varlaar (Duitschl.)), paludis, que vulgari vocabulo vene nuncupatur; (? 1213,
OHZ. 235, graaf van Holland verleent stadsrecht aan Geertruidenberg), vene;
(1233, OU. 860, or., bisschop van Utrecht sticht klooster Zwartewater bij
Hasselt), in veno; (1233, OHZ. 344, graaf van Holland voor particulieren over
goederen te Waddinxveen, versus vene; (1239, OU. 943, or., elect van Utrecht
voor het kapittel van St. Jan ald. over goederen bij Soest), in veno; (1241, OU.
963, or., elect van Utrecht voor klooster Zwartewater bij Hasselt over goederen
ald.), in veno; (1244, OHZ. 406, graaf van Holland voor particulier over goederen
in Zuid-Holl.), quendam morum, que vulgariter vena nuncupatur; (1245, OU.
1065, bisschop van Utrecht voor het kapittel van St. Pieter ald. over goederen
bij Breukelerveen), veno. - Verg. Fontes Egm., p. 81? (1130-1161): in
Heilghelore venne, en p. 144 (1204): terram cespitosam, que dicitur vene.
MnlW, VIII 1394.
Fiertel (fiertala, fiertele, fiertella, fiertelle, firtel, viertele, virtele). (? 1083, OHZ.
Obr. 89, schijnb. or., graaf van Holland voor klooster Egmond over goederen
in Noord-Holland), landmaat, ¼ hoeve = 4 morgen: V fiertelen Lantlosamade;
(?(1083-1120), Fontes Egm., inkomsten- en goederenregister van het klooster
Egmond, goederen in Zuid- en Noord-Holl.), (p. 65), in Saxnem unum fiertala,
... dimidium fiertala in Beveren; (p. 74, 75), in quinque fiertelen; ... In Saxnem
habentur quatuor mansus, una fiertella et quarta parte unius fiertelle minus; ...
In Leythan tres mansus et una fiertella...
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et una fiertella XXX denarios; ((1105-1119), OHZ. Obr. 96 = Fontes Egm., p.
76, ruil tusschen abt van Egmond en particulier van goederen bij Alkmaar),
iuxta Alcmere terram Altingfiertele nominatam... in Linbon unam fiertele;
(?(1130-1161), Fontes Egm., p. 80, 81, goederenregister Egmond, goederen
in Zuid- en Noord-Holl.), tres integros fiertel et quartam graminis in Leitherdorpe;
... unam fiertel... in Uytghesterbruch; dimidium fiertel... in Wimnon; (p. 87),
dimidiam fiertellam in Velsen; (p. 88) herhaaldelijk fiertella, fiertela, ook éénmaal
semifiertela; (evenzoo p. 90 en 91); (1143, Fontes Egm., p. 83, graaf van
Holland voor klooster Egmond over goederen bij Bodegraven), duos mansus
et unam fiertellam; (1155, OU. 411, or., bisschop van Utrecht voor parochianen
van Lopik), duas quartas partes mansi, quas virtele vocant; (?(1182-1206)
Fontes Egm. p. 91, 92 en 93) fiertel, fiertele, fiertelen, fiertellam; (1217, OU.
646, bisschop van Utrecht voor klooster Oudwijk over goederen in
West-Utrecht), viertele herhaaldelijk; ((1207-1226), Fontes Egm. p. 94), fiertelen;
(1239, OU. 936, or., 937 or., elect van Utrecht voor kapittel van St. Pieter ald.
over goederen in Odijk: decimam... unius firtel; (1247, OU. 1117, or., kapittel
van St. Marie voor particulier over goed te Lopik), pro tribus virtelen terre. Verg. 1227, OU. 773 fiertelen in het Latijn weergegeven met: quartarii.
MnlW, IX 465; XI 524. O. Postma, De Friesche kleihoeve 1934, 114.
Fliet. (?(1130-1161), Fontes Egm., p. 88, inkomstenregister van het klooster
Egmond over goederen bij Velzen), stroomend of stilstaand water: inter duas
fossas, que dicuntur fliet. - Verg. (777-866), OU. 49: binorthan Flieta.
MnlW, IX 633.
*Volghere (volchere, volgare). (?(1083-1120), Fontes Egm., p. 75,
goederenregister van het klooster Egmond, goederen in Zuid-Holl.), landmaat:
In Lopsan triginta tres volgare; (?(1130-1164), id.) (p. 81, Assendelft), duo
volgeren, que iacent in Eschemendelf, (p. 89, Akersloot), Duo volgheren;
(?(1182-1206), id. p. 92, 93, goederen in Noord-Holl.), volchere, volghere
herhaaldelijk.
O. Postma, De Friesche kleihoeve, 1934, 115.
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Forest. (?1085, OU. 245, schijnb. or., bisschop van Utrecht voor het kapittel
van St. Jan ald. over goederen te Uuanbeke, onbekend), bosch: silvam etiam,
quam forest vulgo nuncupant.
MnlW, IX 1161; XI 534.
Forlanc (vorlanc, vorlinc, vorlinga). (?1131, OU. 333, schijnb. or., bisschop
van Utrecht voor kapittel van St. Marie ald. over goederen bij Kamerik Utr.),
landmaat: terram illorum de Mi, quam teutonice sex forlanc appellant; (1156,
OU. 414, = OHZ. Obr. 154, or., keizer Frederik I voor het kapittel van St. Marie
te Utrecht over goederen bij de Vecht), excepto uno vorlanc, mensurato brevi
virga); (1233, OHZ. 344, graaf van Holland voor particulieren over goederen
te Waddinxveen), sex vorlinc superius versus vene; (1244, OHZ. 406, graaf
van Holland voor particulieren over goederen in Zuid-Holl.), duodecim vorlinga.

MnlW, IX 1150; XI 533.
Fredum. (815, OU. 56, keizer Lodewijk verleent de St. Maartenskerk te Utrecht
vrijstelling van zekere lasten, bevestigd 896, OU. 88; 938, OU. 103; 1057, OU.
218), vredegeld, boete aan de overheid te voldoen voor vredebreuk: nec
bannum nec fredum aut conjectum, quę ab ipsis giscot vocatur; (1002, OU.
153, koning Hendrik II id.), ut nullus servus aut liber prelibatę ęcclesię coram
ullo presideant judice nostro ad causas audiendas aut freda exigenda coactus
veniat, sed coram advocato ipsius ecclesie finiantur.
MnlW, IX 1258; XI 536.
*Frisginga. (850, OU. 67, Balderik voor kerk te Utrecht over goederen in de
Betuwe), paaschlam: D modia ordei, fabę L, frisgingas XXV persolvat. - Verg.
Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis, Scriptores rerum Germanicarum in
usu scholarum, ed. F. Tenckhoff, 1921, cap. XLIII, p. 39: ac V victimas. Door
den schrijver van de vita is bijgevoegd: id est friskinga.
Ducange, Glossarium III 416: jong wild varken. H. Kern, De taal- en letterbode,
IV (1873) 143: paaschlam.
Vůllewin. (? 1122, OU. 309, schijnb. or., keizer Hendrik V voor stad Utrecht
over tol), gemengde wijn, aangelengde wijn: van de wijn

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

144
zal op iedere tien vasa, één als tol worden betaald, quod vulgo vůllewin dicitur.

MnlW, IX 1460, wijn, waarmede een vat wordt aangevuld, vulwijn.

W.
Warandia (I). (? 1200, OU. 542, schijnb. or., bisschop van Utrecht voor klooster
Bethlehem bij Doetinchem over goederen in de omgeving), waardeel, het deel,
waartoe de markgenoot in het markgenootschap gerechtigd is: habens
warandiam X porcorum in silva W.; ... warandiam V porcorum in predicta
marchia M.; ... plenam warandiam unius mansio; (? 1228, OGZ. 511, schijnb.
or., goederenlijst van het klooster Bethlehem), et quod warandias in marchione
Duttinchem habeant; (1233, OU. 860, or., bisschop van Utrecht sticht klooster
Zwartewater bij Hasselt), boni homines, warandiam habentes in veno adiacente
monasterio... cum communi consensu; (? 1234, OGZ. 572, schijnb. or., graaf
van Loon (D.) e.a. voor klooster Bethlehem over goederen in Aalten en Silvolde),
et duabus warandiis, una in marchia A., et altera in marchia S.; (? 1240, OGZ.
617, schijnb. or., G. van Elten voor id., goederen bij 's Heerenberg), duarum
warandiarum nemorum in S. et L.; (? 1248, OGZ. 699, schijnb. or., graaf van
Loon (D.) voor id., goederen in Aalten), duas warandias in marchione A. - Vergl.
scara en werscap.
MnlW, IX 1550, waerdeel; XI 552. De Blécourt, 168-171. Slicher I, 56 vlg.
Warandia (II). (1220, OU. 679, 680; 1223, OU. 709, koning Frederik II verbiedt
den graaf van Gelre tol- of muntrechten uit te oefenen), tolrecht: nullam
auctoritatem seu warandiam thelonei vel monete (Habel, Mittellateinisches
Glossar, warandia telonii: tolrecht); (1246, OU. 1102, or., Gerard van Over de
Vecht voor kapittel van Oudmunster te Utrecht over goederen te Linschoten),
vrijwaringsplicht tegen uitwinning gedurende jaar en dag: warandiam faciam
per annum et diem; (1247, OHZ. 441, or., graaf van Holland voor abdij
Middelburg over goederen op Walcheren), warandiam.
MnlW, XI 1744. De Blécourt, 434-435.
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Waterganc. (1244, OHZ. 406, graaf van Holland voor particulieren over
goederen in Zuid-Holland), sloot: ductum aque, qui waterganc dicitur.
MnlW, XI 561.
Weche. (1249, OHZ. 493, graaf van Holland voor klooster Hemelpoort in
Zeeland over goederen ald.), weg: Vronelant weche.
MnlW, IX 1844.
Werde. (1227, OU. 759, or., bisschop van Utrecht bevestigt overeenkomst
tusschen het kapittel van St. Jan ald. met Steven van Beusichem over goederen
bij Redichem, Geld.), waarden langs de rivier: de... terrulis, que werde sive
insule dicuntur.
MnlW, IX 2318; XI 546.
Were. ((777-866), OU. 49, goederenlijst van de St. Maartenskerk te Utrecht
over goederen bij Muiden), versperringen voor de vischvangst: In Amuthon VII
were ad piscandum. - Verg. (c. 900, OU. 91 = HW. II 73, inkomstenregister
van het klooster Werden (D.) over goederen bij de Vecht, Utr.), An theru Fehtu
en werr sancti Liudgeri, alterum sancti Martini.
Were (wera). (1214, OU. 617, overeenkomst tusschen het klooster Mariënweerd
(Geld.) en de ridders van St. Jan te Herne over goederen bij Zoelen, Geld.),
weer, lange uitgestrekte stukken land tusschen twee evenwijdige slooten
gelegen, (het moerasland wordt door het graven van evenwijdige slooten
drooggelegd en kan dan als weidegrond gebruikt worden): duas weras et VI
jugera (hier een landmaat?); (1249, OGD. 112, prefecten van Groningen geven
verklaring over een geschil tusschen het klooster Jesse bij Haren en de
ingezetenen van Kropswolde, Gron.), tres were, quas propriis sumptibus de
palude coluerunt. - Verg. ((1105-1119), OHZ. Obr. 96, abt van Egmond en
particulier ruilen goederen in de Beemster), terram quinque virgarum a Gribba
in Bemestre, que Atgereswere appellatur; (?(1182-1206), Fontes Egm., p.
92-93, goederenregister van het klooster Egmond, goederen in Noord-Holl.?),
due... fiertele in Brotherscinghe were; ... in Reynerdes were tercium et dimidium
volchere; ... In Syrikes were, etc.
MnlW, IX 2215; XI 567. Slicher I 72 vlg.; II, 25.
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Werplant. (1220, OU. 681, bisschop van Utrecht voor abdij Duins (Vl.) over
goederen in Zeeland), aangeslibt land: illarum terrarum, que zand sive werplant
comitis vocantur et quicquid eis ex jactu maris in posterum accreverit.
MnlW, IX 2299.
Werscap (weirscap). (?1131, OU. 335, bisschop van Utrecht voor klooster
Oostbroek bij Utrecht over goederen bij Maarsbergen), waardeel: potestatem
etiam, que vulgo dicitur werscap omnimodis eandem quam circumjacentes
terre habent, in pratis vel in silva, que dicitur Westerwolt, secundum suam
quantitatem pariter habere concessi et dedi; (?1200, OU. 543, id.), potestatem...
que vulgo dicitur weirscap curie in Hengescoeten, omnimodis quam
circumiacentes terre habent, in pascuis vel in silva, que Westerwolt dicitur. Verg. (1132, OU. 339; 1134, OU. 349, Rudolf van Steinvorth (D.) voor de kerk
te Lette (D.) over goederen onder Vollenhove), portiones, quas warscaph
vocant. Zie ook scara en warandia.
MnlW, IX 1583; XI 552. Slicher I, 56 vlg.
Wessel. (1207, OGZ. 421, graaf van Gelre voor kerk te Zutphen over goederen
onder Lochem), wissel, ruil: een mansus te Dochteren met twee mancipia, hoc
condicione, ut huius possessore sine prole legitima decedente, proximus heres
eius, qui successor in bonis habebitur, si alienus, id est alterius condicionis sit,
canonicis de Zutphania triginta solidos persolvat, simili tamen commutatione
pro se facta, que vulgo gelike wessel appellatur, et sic bonis illis perfruatur.
MnlW, IX 2703. A.H. Martens van Sevenhoven, Wissel van hoorige lieden.
Bijdr. en Meded. Gelre, 21 (1918) 127 vlg.
Westhalf. (1246, OHZ. 416, heer van Putten voor particulieren over goederen
in Spijkenisse, ZH.), aan de Westzijde (bij een begrenzing): westhalf.
MnlW, IX 2357.
*Weterigge. (1245, OU. 1061, or., bisschop van Utrecht doet uitspraak in
geschil tusschen pastoor en parochianen te Jutfaas), waterig?, van het
waterschap, waterschapsbelasting: et censu weterigge et ab omni onere...
liberum fuisse.
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Wetteringa (weteringe). (1155, OU. 411, or., bisschop van Utrecht voor
parochianen van Lopik over goederen ald.), wetering, afwateringssloot: et ad
conservationem terrę eorum novo eos aquarum decursu, quen lingua eorum
wetteringa vocant, juverimus; (1159, OU. 427, bisschop van Utrecht voor
particulieren in de Betuwe), aque apud nos dicitur weteringe, ductum in alveo
XVI pedum, per terram, que dicitur Thurslac (Bisschopsgraaf); (? 1202, OU.
557, schijnb. or., overeenkomst tusschen bisschop van Utrecht en den graaf
van Holland), tres aqueductus, qui vocantur weteringe; (1239, OU. 943, or.,
elect van Utrecht voor kapittel van St. Jan ald., over goederen bij Soest), ut
faciant aqueductum, qui vulgariter dicitur weteringe; (1248, OU. 1176, or., OU.
1182, or., kapittel van St. Marie te Utrecht voor Duitsche Huis ald. over goederen
in Utrecht), ad anticum aqueductum, quod Teutonice Oudeweteringe appellatur.

MnlW, IX 1818; XI 563.
Wilkoer (wilkore). (1233, OU. 856, graaf van Gelre verleent stadsrecht aan
Emmerik), wilkeur, vaststellingen door de schepenen over kleinere zaken: sed
in minoribus articulis et causis, in quibus inter se cives sua statuta statuere
consueverunt, quod wilkoer (ms. A, in ms. B: wilkore) sive buerkoer appellatur.
MnlW, IX 2582.
Wilde. (1174, OU. 479, or., keizer Frederik I voor burgers van Utrecht), woest,
onstuimig: over wilde haf. - Zie haf.
MnlW, IX 2606.
Wiltban (wiltbannum). (1196, OU. 528, overeenkomst tusschen den bisschop
van Utrecht en den graaf van Gelre over beider rechten op de Veluwe), wildban:
et comes juramento suo certificabit episcopum, ubi juste accipiat satisfactionem
occupatione wiltbanni sui; extunc qui voluerint manere infra wiltbannum
acquirant sibi benivolentiam comitis; qui autem recedere voluerint, liberi maneant
a tali exactione, que solet fieri super illos, qui manent infra wiltbannum: (1201,
OGZ. 398, or., graaf van Gelre voor klooster Bedbur (D.) over wildban ald.),
quidquid iuris nostri et in wiltban.
MnlW, IX 2610.
B.H. SLICHER VAN BATH
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Van Sem, Jesse en David
In Eigen Volk jg. VIII blz. 195 a onder de rubriek: Merkwaardige Oost-Noordbrabantse
woorden heeft A. Weijnen voor het Peeldorp Asten het woord sem, znw. m.
opgegeven met de betekenis van: kort slipjasje. Merkwaardig in dit Brabantse woord
sem is dat de auslatende m er nog zo gaaf is bewaard; het Brabants toch heeft
blijkbaar min of meer afkeer van m aan het woordeinde: voor het Mnl. werd daarop
gewezen in MedV A 1925, blz. 819 door Mr. Leonard Willems, die naast en tegenover
het Vlaamse ic bem het Brabantse ic ben plaatst. Een treffend voorbeeld van deze
m-antipathie en n-sympathie geeft het in de Noordbrabantse Kempen levende woord
loen (phon. l
n. loewn), znw. vr. b i j t i n h e t i j s naast het Vlaamse loeme
(Westvl. lomme). En zo zou het ons niet behoeven te verwonderen als in andere
Oostbrabantse dialecten dan dat van Asten de vorm *sen voorkwam; deze vorm
kennen wij weliswaar niet, maar wel de jongere vorm hiervan met zgn. paragogische
1)
t, nl. sent . Deze komt voor in de parabel van de verloren zoon door C.R. Hermans,
Ossenaar van geboorte, met de betekenis van j a s ; men sprak te Oss vroeger van
‘zene Zondagse send’. Ook voor Olland (gemeente St. Oedenrode), een gehucht
tussen St. Oedenrode en Boxtel, werd ons schriftelijk opgegeven send: jas zonder
slippen, een soort van colbertcostuum. Bij dit sent sluit zich aan het Oerlese
deminutivum säntje(n): kieltje, dat nog bij sommige dialectsprekers daar bekend
2)
is . De vormen

1)

2)

Voor soortgelijke paragogische t, nl. in klankgroepen met hoofdaccent eindigende op n,
herinneren we aan de volgende uit het dialect van Oerle (bij Eindhoven) ontleende woorden:
Ant An(na), lεnt (d.i. lijnt) lijn, leidsel, pεnt pijn, Jŏont < Adriana, Mεnt < Wilhelmina en Runt
Run, zijrivier van de Dommel.
Ofschoon noch Weijnen noch Hermans noch de schriftelijke opgave voor Olland iets vermelden
omtrent de klankwaarde der e in sem resp. sent, moet deze toch ongetwijfeld ä zijn d.i. een
klank die ligt tussen ε en a. Voor wie het niet mocht weten - men zie in dezen overigens het
voortreffelijk artikel van van Wijk in Ts 23 blz. 203 vv. (voor de eindconclusie blz. 245) - zij er
hier aan herinnerd, dat het Oostbrabants twee gedekte e's kent: 1) behalve de boven reeds
genoemde open ä ook nog 2) een meer gesloten ε; de open ä is in het algemeen de
klankwettige voortzetting van de oorspronkelijke Wgm. e of, voorzover het ontleende woorden
betreft, van de daarmee gelijk te stellen e, de meer gesloten ε representeert hoofdzakelijk
het oudere i-Umlautsproduct van Wgm. a. Uit onze volgende uiteenzettingen zal blijken dat
sem in het Oostbrabantse een leenwoord is - let ook op de scherpe anlautsconsonant vóór
klinker - en dat bijgevolg e in dit woord de klankwaarde ä moet hebben, wat door het Oerlese
deminutivum säntje(n) nader wordt bevestigd.
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sem, sent en sentje(n) schijnen tot Oost-Brabant beperkt te zijn; geen enkel idioticon
of studie van welk Nederlands dialect ook rept er ten minste van. - In het kort
samenvattend zien we dus dat in Oost-Brabant een woord sem voorkomt, dat als
jongere bijvormen sent en sentje(n) naast zich heeft en in het algemeen de naam
is voor een kort jasje. Het woord leidt er een kwijnend bestaan en zal na enige
decennia vermoedelijk geheel verdwenen zijn.
In de ‘struggle for life’ van ‘Sachen’ en ‘Wörter’ heeft sem (sent, sentje(n)) het
3)
afgelegd tegen een ander in Oost-Brabant blijkbaar jonger leenwoord jas, znw. m. .
De oorsprong van dit woord is aan onze etymologen tot dusverre nog niet bekend:
het Etym. wdbk. van Franck-van Wijk (1912) s.v. I jas zegt: Oorsprong onbekend.
Van Haeringen in zijn Supplement op dit woordenboek (1936) geeft evenmin een
oplossing. Intussen schijnt wel vast te staan dat het woord in oudere vorm jes (dem.
jeske resp. jesje) heeft geluid en dat deze e-vorm vooral in Noordoostelijke tongvallen
4)
moet gezocht worden: men zie hiervoor W. de Vries in Ts 34, blz. 219 . Het zo juist
genoemde jes is door apocope ontstaan uit een nog oudere vorm jesse, die in het
5)
mnd. eenmaal is aangewezen: I grawen yessen . Wij voor ons houden jesse voor
de oorspronkelijke vorm van het

3)

4)
5)

Wij geloven dat jas in Oost-Brabant een betrekkelijk jong leenwoord is en wel 1) wegens het
mannelijk genus - de regel is dat alle leenwoorden in het Oostbrabants mannelijk zijn - 2)
omdat de rekking van a tot a. in dit woord niet zo algemeen is als bij andere in soortgelijke
positie verkerende woorden als bijv. aas as, daas das, taas tas, hoop, stapel, vlaas vlas, waas
was (cera).
Het Noordbrabantse jes kan een analogieformatie naar het deminutivum zijn: zie A. Weijnen,
Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant, blz. 95 v.
Zie de etymologische aantekening van W. de Vries in Ts 34, 219.
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woord - het waarom moge uit het vervolg van dit artikel blijken - waaruit, hoe dat is
niet duidelijk, de vorm met a is ontstaan. Dat het woord jesse resp. jes, jeske, jesje
en eventueel ook jas in het Noorden of liever nog in het Noordoosten aanvankelijk
thuis heeft gehoord zouden we misschien ook hieruit mogen afleiden, dat de
Zuidnederlandse Kiliaen (in 1574) het woord niet vermeldt, terwijl toch WNT Jesken
6)
voor het jaar 1568 geeft .
Naast sem (sent, sentje(n)) en jesse (jes, jeske, jesje) als Oostnederlandse
benamingen voor bepaalde soorten van kledingstukken komt als Dritte im Bunde
het Drentse woord Daovid = lange jas, dat door Bergsma voor Assen wordt
7)
opgegeven . Sem, jesse en david, drie namen in het Nederduitse taalgebied voor
drie soorten van (nauwverwante) kledingstukken, wie kan er redelijkerwijze twijfelen
8)
aan hunne identiteit met de oudtestamentische namen Sem, Jesse en David?
Gelijk men weet handelen Joden graag in stoffen en kleren; het is dan ook vrij zeker
dat Nederduitse, in klederartikelen negotiërende Joden de namen Sem, Jesse en
David hebben gekozen voor de door ons genoemde kledingstukken. Dat namen
van vooraanstaande personen op kledingstukken worden overgedragen is bekend
genoeg: men denke aan Almaviva, Colbert, Molière, Pantalon, Garibaldi en Spencer.
Deventer
A.P. DE BONT

6)
7)
8)

In dit verband herinneren we aan het in voetnoot 3 meegedeelde.
J. Bergsma, Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen, Groningen 1906.
Nog vgl. men de meer algemene benaming Eva = (smalle) vrouwenschort, boezelaar.
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Spel van sinne(n)
Volgens Te Winkel wordt met de term ‘spel van sinne’ gedoeld op de zin of regel
die bij wedstrijden als onderwerp werd uitgegeven. Deze mening, nog door Van
Mierlo overgenomen, lijkt mij onhoudbaar.
Het gebruik van ‘spel op de sin...’, waarvan Te Winkel uitgaat, weet ik niet ooit te
zijn tegengekomen en dat hij geen andere voorbeelden geeft dan een stuk van
Kemp uit 1623 voor ‘op den sin’ en Bredero's Rodderick voor ‘op den regel’ doet
vermoeden dat hij ook niet over oudere en daardoor meer zeggende beschikte.
Welbeschouwd zijn het zelfs helemaal geen voorbeelden, want noch Kemp, noch
Bredero behandelt een opgegeven onderwerp, beide drukken eenvoudig de strekking
van hun stuk uit. Maar gesteld dat ‘op den sin’ inderdaad een gebruikelijke wending
was, hoe komt men dan van ‘op den sin’ tot ‘van sinne’ - waarvan moeilijk zal kunnen
worden aangetoond dat het jonger was? De gestelde prijsvragen konden toch, reeds
van wege hun vragende vorm, moeilijk geacht worden de inhoud van een stuk weer
te geven, datgene waarover, desnoods waarvan het handelde. Maar de term ‘spel
van sinne (n)’ wordt bovendien ook gebruikt, wanneer van een uitgegeven regel
geen sprake is. Verschillende spelen van Cornelis Everaert, waarin het
voorgeschreven onderwerp geen motto, maar een vergelijking van Maria bij een
schip en andere zaken is, ook gelegenheidsstukken als 't Spel van de Pays kan
men toch toch niet van de spelen van sinne scheiden. Een reformatories stuk van
1)
omstreeks 1540 heet Spel van sinnen op dwerck der Apostelen . Ook het op naam
van Houwaert staande Jupiter ende Io wordt spel van sinnen genoemd. Matthijs de
Castelein heet de maker van 36 esbatementen, 38 tafelspelen, 30 wagenspelen en
12 sinnespelen. Onder deze laatste categorie valt dus alles wat geen

1)

Merk op, dat het woordje op vóór de genoemde stof, maar na sinnen staat!
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esbatement, tafel- of wagenspel was, o.a. zijn Pyramus en Thisbe. In de
handschriften van Trou moet blijcken heten vrijwel alle ernstige stukken spel van
sinnen, de grote meerderheid staat echter geheel los van elke ‘questie’ (en niet ‘sin’
of ‘regel’).
Wat betekent spel van sinnen dan wel? Ik geloof dat de genoemde handschriften
de zaak vrijwel beslissen. In de proloog van De Minckijsers wordt gevraagd wat
2)
men zal gaan spelen. ‘Salt van sinne wesen oft recreatijff?’ . ‘Van sinne’ kan hier
moeilijk van spel van sinne gescheiden worden en betekent tegelijk duidelijk: ‘met
strekking’. In dezelfde richting wijst de titel van een ander stuk: ‘Een spel van sinnen.
Die sin is: hoe sommich mens al sijn goet beroeft is ende daerom bijna desperaat
is. Hoe veel menschen met gemeen burger om nering roepen.’ Wij zouden hier ook
nu nog ‘zin’ kunnen gebruiken, maar de naaste aequivalenten zijn strekking en
bedoeling, terwijl er stellig verband is tussen het gebruik van sin en de kwalificatie
als spel van sinnen.
Een spel van sinne betekent dan zo veel als een spel met een strekking, een
betogend spel. Maar er zit in de naam dunkt mij nog wel iets meer, reeds blijkens
de veel, ik zou wel durven zeggen het meest gebruikte vorm spel van sinnen. Dit
meervoud is alleen te verklaren, wanneer het betrekking heeft op de optredende
personen. Dat brengt slechts een geringe verschuiving mee. Het spel heeft een
bedoeling, de figuren, althans sommige figuren hebben die ook, zij zijn zinnebeeldig,
beelden een bedoeling, een strekking uit. Stellen zij niet een zedelijke categorie of
maatschappelijk verschijnsel voor, maar kleinere, meer speciale neigingen,
hartstochten, drijfveren, dan heten ze sinnekens. Een spel van sinnen moet dus zijn
een spel waarin zinnebeeldige figuren optreden. Het begrip zou daarmee iets ruimer
worden dan dat van spel van sinne, maar het lijkt niet dat de rederijkers zich van
dit onderscheid hebben rekenschap gegeven.
J.A.N. KNUTTEL

2)

Ts XLVII, 173.
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Boekbeoordeling
J.M. Willeumier-Schalij, Dat boec der minnen (Die Rede von den
o
15 Graden). Proefschrift-Leiden (Leiden, E.J. Brill, 1946). 8 . (cxxxiv,
76 blzz.) - Niet in de handel.
De werken uit de vroegste periode der mystieke prozaliteratuur in de landstaal zijn
zeldzaam en als er zulk een bovendien bewaard is in een hs. uit de 14e eeuw, dan
is het uitgeven daarvan een eerste vereiste. Het is daarom met vreugde dat wij de
uitstekend verzorgde editie begroeten van het Boec der Minnen, die Mevr. W. als
Leidse dissertatie in het licht heeft gegeven. Tot voor kort was over dit werk eigenlijk
nauwelijks meer bekend dan dat Verdam het voor zijn MnlW geëxcerpeerd had en
dat een hoofdstuk daaruit als sermoen in de Nederlandse canon der preken van
Tauler was geraakt. De Vreese, die het als art. 93 van zijn Bouwstoffen van het
MnlW behandeld heeft, maakte er de Duitse Jesuiet J.B. Schoemann op attent, die
het identificeerde met een mhd. tractaat dat reeds in 1861 uitvoerig besproken was
door W. Dolfel in Pfeiffers Germania VI. Uit Schoemann's publicatie als Heft 80 van
Eberings Germanische Studien leerde hij enige tijd na 1930, het jaar van verschijnen,
het origineel van dat tractaat, ‘Die Rede von den XV Graden’ en zijn geschiedenis
kennen. Zo was het ook jammer dat ondergetekende eerst kort na de publicatie van
zijn boek over de Mnl. Taulerhss. kennis kreeg van Schoemanns onderzoekingen,
want daardoor kwam het tractaat ook weer als Boec der Minnen zonder meer terecht
in De Bruins bloemlezing, Mnl. Geestelijk Proza.
Thans na zestien jaren doen dan dus eindelijk de XV Graden hun intrede in onze
literatuurgeschiedenis! De titel Boec der Minnen, die het werk ten onrechte draagt
(deze gewone benaming voor het Hooglied heeft een 15e-eeuwse hand op het
schutblad achteraan geschreven en is door Verdam voor die van het tractaat
gehouden) heeft Mevr.
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W. behouden, maar er als ondertitel Die Rede von den 15 Graden tussen haakjes
toegevoegd. M.i. een zeer gelukkige oplossing, immers Boec der Minnen is als
naam voor het Hooglied uitgestorven en is zeer geschikt als benaming voor dit
tractaat over het Hooglied, dat slechts als tweede deel de behandeling van vijftien
graden behelst, die de mens moet bestijgen om tot de volmaakte liefde te komen.
Schrijfster kenschetst ons het werk als een literaire prozatekst uit een voor de
mnl. letterkunde vroege periode, overgeleverd in een hs. dat c. 1350 geschreven
moet zijn en dat dus tot onze oudste hss. van deze categorie behoort. Het is als
zodanig een zeldzame bron voor de kennis van de oudste taalkundige, orthografische
en paleografische bijzonderheden. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het terug op
een nederrijnse overlevering, die zelf weer hetzij een vertaling, hetzij een bewerking
van een latijns origineel moet zijn. Die bewerking verwijst ons naar een periode die
ligt vóór die der ‘Gottesfreunde’ en de mystiek der Dominicanen en zij behoort thuis
in de sfeer van de geschriften van Bernard van Clairvaux, die de auteur ook met
nadruk zijn ‘geleyde’ noemt: het is typisch Bernardijnse bruids-mystiek. De schrijver
schijnt dezelfde te zijn als die van een andere bewerking, ditmaal van de Vitis
mystica, die ook wel aan Bernard is toegeschreven, de zg. Lilie, herhaaldelijk
geciteerd en eenmaal met name genoemd. Van dit laatste tractaat bestaat sinds
1909 een uitgave; het onderhavige is nog niet uitgegeven, maar het is met behulp
van de uitvoerige aanhalingen in de studies van Dolfel en Schoemann toch mogelijk
gebleken om het in het onderzoek te betrekken. Het raadplegen van de overige
hss., waarvan er een minstens zo oud is als het onze, was en is nog steeds
onmogelijk wegens de tijdsomstandigheden. De mnl. versie die nu de primeur geniet,
biedt in ieder geval een op een paar plaatsen na volledige en overigens zeer goede
tekst en ‘de taal van het Haagse hs. vertelt als het ware, hoe Die Rede v.d. 15
Graden c. 1250 of mogelijk nog iets vroeger in het Keulse gebied geschreven, vanuit
de Rijnstreek naar Vlaanderen is gebracht; hoe zij van klooster tot klooster is
gecopiëerd om uiteindelijk dat eigenaardig mengsel van dialectische kenmerken te
verwerven, welke het thans als dat Boec den Minnen vertoont’.
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De jonge Leidse doctor maakt aanspraak op de dank van de Nederlandse philologie,
omdat zij ons een keurig verzorgde diplomatische tekst heeft gegeven, waarbij
gelukkig ook de originele interpunctie die logisch bleek en dus in hoge mate
interessant voor de kennis van de syntaxis, bewaard is. Daarnaast heeft zij alle
moeite gedaan om uit het ingewikkelde dialecten-amalgaam, dat de taal van het
hs. te zien geeft, de herkomst van het afschrift vast te stellen, hetgeen helaas nog
niet meer opleverde dan de qualificatie ‘in wezen Westelijk, met enige beslist
Oostelijke eigenaardigheden, welke ons soms zelfs het Duits, de oorspronkelijke
taal... in herinnering brengen’.
In het eerste hoofdstuk van haar ‘voorwerk’ van meer dan 130 romeins
gepagineerde bladzijden, geeft zij haar ideeën over het ontstaan van de
ascetisch-mystische literatuur van het Noorden en rekent af met de ondertitel van
Schoemanns werkje Rheinische Gottesfreunde-Mystik, die hij zelf - het blijkt uit zijn
betoog - trouwens zonder veel overtuiging gegeven heeft. Mevr. W. zet daarin uiteen
hoe in het geschrift twee stromingen, nl. die van de Bernardijnse doctrine en die
van Augustinus, zoals die via de school der Victorijnen daarop ingewerkt heeft,
samenkomen. Er is een verschil tussen deze theologie en de duurzame innerlijke
gesteldheid van godsverbondenheid, waarvan de Gottesfreund-literatuur getuigt.
In het vervolg neemt zij stelling tegen Van Mierlo's opvattingen over het ontstaan
der Germaanse mystiek en onderstreept nog eens hoe groot de invloed van de
Franse auteurs en vooral van de Victorijnen als bemiddelaars van de Augustijnse
leer, als wegbereiders tot de latere mystieke letterkunde van het Noorden geweest
is.
Op het voetspoor van Van Eyck, die haar leerde voor de geschiedenis onzer
mystiek de Franse scholastiek en speciaal de school der Victorijnen als
bemiddelaarster der Augustijnse leer te bestuderen, heeft zij naast Bernard ook
Richard van S. Victor doorzocht. Had zij bij een vroeger onderzoek van het 41e der
Limburgse sermoenen, waarvan de resultaten in ons Tijdschrift gepubliceerd werden,
reeds met vrucht dat spoor gevolgd, ten tweeden male bleek thans hoe diep diens
invloed zich heeft doen gelden in de spiritualiteit der 13e en vroeg-14e eeuw in de
‘Duitse’ landen.
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Hoeveel de wetenschap intussen aan Schoemanns voortreffelijke arbeid te danken
heeft, komt helaas lang niet voldoende uit. Het is Schoemann geweest die het werk
geplaatst heeft in de tijd waar het thuis hoort (in het einde der 13e eeuw), vlak naast
de ‘Lilie’, die vermoedelijk van dezelfde auteur is als de R. v.d. XV G. en een
gedeeltelijke bewerking van de in Bernards omgeving ontstane Vitis Mystica.
Schoemann wees op de invloed der iets vroeger in het Rijnland ontstane
Marienlieder. Men leze ook de interessante opmerkingen door deze gemaakt over
‘Schaukelformen’, rijmend proza, de z.g. Demutsformel, die alle in de gelijktijdige
literatuur te vinden zijn. Mevr. W. weet dit alles nog met tal van aardige voorbeelden
aan te tonen en vergeet daarbij die uit onze eigen literatuur niet.
In een lange lijst heeft zij de vruchten van Schoemanns en haar eigen onderzoek
samengebracht en bevonden dat naast Augustinus voornamelijk Bernards Sermones
in Cant. Cant., diens De diligendo deo, de Vitis Mystica en Richards Explicatio in
Cant. Cant. als bronnen van het werk te beschouwen zijn. Menige goede vondst is
daarin ondergebracht, waaruit blijkt hoe de schrijfster zich ingewerkt heeft in de
werken van Bernard en vooral van Richard die in het onderzoek nog niet betrokken
was.
Minder geslaagd komt mij het gedeelte voor waarin over de mystiek in het
algemeen wordt gesproken en haar uitdrukkingsmogelijkheden in de taal. Mij dunkt,
hier komt de aard van de schrijfster naar voren, die meer philosophisch-doctrinair
gericht is, die minder verwantschap met het schouwende heeft en zich meer
aangetrokken voelt tot de theologie. Zo komt zij er - evenals zovelen immers - toe
datgene wat zij ‘slechts ten dele verstandelijk kan verklaren’, een ‘geheime’ betekenis
toe te kennen, iets wat ‘eerst helder tot ons doordringt bij de lectuur van de
wonderbaarlijke legendarische vitae, welke ons boeien en irriteren, omdat wij
bespeuren ze niet volledig te verstaan en die wij moeten leren lezen als de
symbolische verbeelding van extatisch zieleleven’ (blz. XXXVIII). In de literatuur
spreekt men van een mysticus, ‘terwijl het zeer goed mogelijk is, dat deze schrijver
de mystieke godsschouwing nooit ervaren heeft’. Ja, zij gaat zelfs zo ver, als een
feit te constateren dat Richard van S. Victor deze bijzondere genade
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nimmer verkregen heeft (blz. XXVI)! Neen, daar waar de doctrinair ingestelde mens
in extatische ogenblikken in schouwen zijn denken loslaat, daar betreedt hij een
moment het terrein van de mysticus die schouwt zonder extase, die het verhevene
zowel als het alledaagse ziet in het ene en die daarom in raadselen spreekt voor
de niet-ingewijde. Daarnaast en in tegenstelling tot de uitspraken der theologen zijn
de belevingen der extatische vrouwen, die ons in de Vitae overigens meestal in een
vertekend beeld zijn overgeleverd, wel degelijk tot het gebied der mystiek te rekenen
en het verwondert ons dan ook niet dat deze vrouwen door de ‘echte mystici’ als
aan hen verwant zijn gevoeld en dat de heilzame invloed van die bewuste zieners
op de nauwelijks of halfbewuste psyche dezer vrouwen in de loop der 14e eeuw
duidelijk aantoonbaar is gebleken.
Al is een tractaat als de R. v.d. XV G. misschien niet als een mystiek geschrift te
bestempelen, men kan wel degelijk aannemen dat deze op het Hooglied
geinspireerde Minne-symboliek geschreven is voor een voor extatische
gevoels-mystiek zeer ontvankelijk lezerspubliek en dat zullen wij wel in de
14e-eeuwse vrouwenkloosters moeten zoeken.
Mijn voornaamste bezwaren zijn echter gericht tegen de uiteenzettingen in het
volgende hoofdstuk ‘Het B.d.M. en zijn verhouding tot het Duitse origineel’, een kort,
maar zeer gewichtig onderdeel van het proefschrift. De omstandigheden zijn de
schrijfster wel bijzonder ongunstig geweest voor een behoorlijke scholing in
tekstcritiek, want het was vrijwel onmogelijk om de tekst van het Haagse hs. een
plaats te geven in het geheel der overlevering. Geen enkele andere codex toch
heeft zij kunnen raadplegen en zij heeft haar onderzoek moeten baseren op de
citaten die zij bij Dolfel en Schoemann heeft aangetroffen. Op blz. LXXXII-CVII heeft
zij ze alle samengebracht.
Terecht stelt de schrijfster in het begin van haar beschouwing vast dat de originele
vorm van de R. v.d. XV G. ons onbekend is. Alleszins aannemelijk is ook haar
zienswijze omtrent de wording van tractaten als deze, die reeds in een tijd zeer dicht
liggende bij de tijd van ontstaan, door afschrijvers werden uitgebreid en ingekort.
Een slotsom als waartoe Schoemann komt om de afwijkingen van het
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Praagse en het Bonnse hs. te verklaren: er zouden oorspronkelijk twee redacties
zijn geweest, komt ook mij onnodig voor. Het Praagse hs. dat zeer oud is (straks
meer daarover) en naar alle waarschijnlijkheid het oorspronkelijk dialect behouden
heeft, zal dichter bij het origineel staan dan het veel jongere S, al zijn in dat laatste
hs. dan ook stukken bewaard, die in P verloren zijn gegaan. Ook kan men veilig
aannemen dat de andere hss., dus ook het Haagse, teruggaan op een tekst die tot
de familie van P behoorde. Dat is al wat men kan zeggen van een mystiek tractaat
uit een zo vroege periode, waarvan slechts vier hss. tot ons zijn gekomen en dat
nog wel in verschillende dialecten. Ieder hs., ook de beide Tauler-hss., die slechts
fragmenten bevatten, is waardevol voor het onderzoek.
En nu kom ik tot mijn principiële bezwaar: de schrijfster heeft zich laten verleiden
tot tekstcritische beschouwingen, die onmogelijk gefundeerd kunnen zijn bij gebrek
aan voldoende vergelijkingsmateriaal en zelfs als wij haar beweringen toetsen aan
de beschikbare gegevens, betoont zij zich sterk bevooroordeeld voor de tekst die
zij uitgeeft. Hoe dicht de Nederlandse versie staat bij het origineel en van welke
kwaliteit het werk van de vertaler is, blijkt genoegzaam uit de citaten die bereikbaar
waren. Maar hoe het met de volledigheid van de tekst gesteld is? Men kan alleen
afgaan op het overgeleverde bij Dolfel en Schoemann.
Bevooroordeeld is daarom deze conclusie (blz. LXXVIII): ‘De grootste, ontbrekende
stukken zijn het tweede gedeelte van het begingebed en het gehele slotgebed.
Mogelijk waren deze hem te persoonlijk. Verder heeft hij zo nu en dan enkele regels
weggelaten (deze zijn in de Aantekeningen voor zover mogelijk verantwoord). Juist
hier toont hij wel degelijk overleg, want meestal doen deze passages inderdaad
zeer weinig ter zake...’. Allereerst releveert Schoemann in zijn beschrijving van hs.
H met nadruk het ontbreken van een uiteenzetting van C.C. I:8: Mevr. W kan deze
alleen maar kennen uit diens korte inhoudsopgave op blz. 19-20 en het is dus
onmogelijk om die te beoordelen. Kijkt men verder goed, dan blijken die ‘enkele
regels’ heel wat meer en heel wat belangrijker te zijn dan zij ons op déze plaats haar waardebepaling van de tekst van H ten opzichte
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van P op blz. LXXVIII dus - wil doen geloven. Immers in aant. 18 schrijft zij ‘Hs. P
geeft hier de zo interessante regel...’; in aant. 24: ‘Helaas mist in ons hs. het
belangwekkende stuk over de drie manieren van zien’. Wat betekent naast zulke
stukken dat slotgebed, als mogelijk te persoonlijk weggelaten, dat op blz. LIII ‘in
opzet absoluut formeel’ heet? Het is jammer dat zij die passage niet als variant heeft
afgedrukt naar het andere hs. van de mnl. versie dat te Berlijn berust: het is volledig
te vinden bij De Vreese, Handschriften van J. v. Ruusbroecs Werken, blz. 124.
‘Zeer zelden geeft de mnl. vertaling méér dan de tekst uit het hs. P, maar het is
niet uit te maken of dit uit het voorbeeld is overgenomen, dan wel of het eigen
toevoegingen van de mnl. copiïst zijn’ (blz. LXXIX). Zeer zelden, althans voorzover
uit haar materiaal blijkt!
In het hoofdstukje over de goede herder (blz. 12, r. 29 vlgg.) heeft zij de
beschikking over de tekst zoals die is overgeleverd in de twee Tauler-hss., afgedrukt
in mijn dissertatie naar hs. L, blz. 361-363. In mijn aantekeningen op blz. 430 zeg
ik daarover het volgende (men bedenke dat ik toen nog niet anders kende dan het
Haagse hs): ‘Aan onzen tekst ligt een ietwat uitvoerigere redactie ten grondslag,
waardoor ons een paar zeer schoone passages bewaard gebleven zijn die in het
Boec der Minnen ontbreken (rr. 12-20 en 30-32). Dat dit geen invoegsels van lateren
tijd zijn, gelijk er in hs. L, zooals wij reeds opmerkten, zoo veel voorkomen, is
onmiddellijk te zien aan het prachtige proza, dat door zijn korte perioden en
parallelismen bewijst te zijn gevormd in een brein, dat zich van het Latijn als voertuig
zijner gedachten bediende. Het onderscheidt zich van het veel vrijere en maar al te
dikwijls breedsprakige proza, dat zich ontwikkelde in de kring der Moderne Devotie.
Ten overvloede kan men zich door lezing van het geheele werk ervan overtuigen,
dat men in het Boec der Minnen herhaaldelijk dergelijke in het Latijn gedachte
passages aantreft’. Bij Mevr. W. over dit alles geen woord, noch de betreffende
regels bij de varianten, noch een bestrijding van mijn opvattingen. Onder de varianten
neemt zij alleen over wat haar past, nl. de woordjes crone, scouderen, floeyte enz.,
die alleen dialectisch van belang
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zijn. Hoe het mogelijk is dat iemand menen kan de varianten van andere hss. op te
nemen en dergelijke door een voorganger hoogst belangrijk geachte regels
eenvoudig weg te laten, is mij niet duidelijk. Ik constateer in dezen een tekort aan
critische zin en philologische betrouwbaarheid.
Tenslotte nog een paar opmerkingen over het hoofdstukje waarin de hss. in het
kort beschreven worden. Het is een geluk dat Schoemann fac-similes, helaas sterk
verkleind, heeft gegeven van zijn hss. Zij stellen mij in staat Mevr. W. bij te vallen,
waar zij zegt dat hs. P niet uit het begin der 15e eeuw zal dateren, maar vroeger.
Ik zou verder willen gaan en het minstens naar het begin der 14e eeuw willen
verwijzen. De d met loodrechte stok die in de eerste helft der 13e eeuw heet te
verdwijnen, maar die ik in Nederlandse hss. van c. 1280 nog wel heb aangetroffen,
zal men heel veel later toch niet meer vinden in het Rijnland? Trouwens de hele
ductus van het schrift is bepaald oud. Met de datering van het Haagse hs. ben ik
het helemaal eens, al kan ik niet meegaan met alle gronden die zij voor haar datering
aanvoert. Een merkwaardige bijzonderheid zal de dialectkundige interesseren. Die
w's met zware en hoge aanzet ben ik alleen in Zuidnederlandse hss. tegengekomen:
Noordnederlands is het hs. dus waarschijnlijk niet, al bevindt het zich reeds in het
begin van de 15e eeuw in de librije van het Oude Hof te Weesp. Een aardige vondst
is in dit verband een passage in een rapiarium (devote bloemlezing) uit diezelfde
collectie-Weesp in de K.B. te Den Haag, die stellig uit ons hs. is overgeschreven!
Voor de tekstuitgave verder niets dan lof. Wij zijn de schrijfster dankbaar voor alle
zorg die zij eraan besteed heeft. Tijdens de promotie maakte men haar attent op
een storende drukfout, die de lezer dus spoedig verandere: blz. 1, r. 20 leze men
voor marien - marten. Voor de geschiedenis van het hs. zou van belang kunnen
blijken te zijn, te weten dat in het hs. op f. 48b, in de aantekening van de hand van
c. 1460, niet mach maar maech staat.
G.I. LIEFTINCK
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Twee fragmenten uit een berijmd Middelnederlandsch
morgengebed
Ziehier hoe ze gevonden werden. Uit de afdeeling Varia der familiearchieven, op
het Algemeen Rijksarchief te Brussel berustend, bracht men me een papieren codex
uit het einde der vijftiende eeuw, die in de collectie varia-handschriften moest
ondergebracht worden, waar deze nu nummer 4489 draagt. Het hs. moet hebben
toebehoord aan een Brabantsch rechtsgeleerde, die zelf zijn rechtskundige notulen
niet zal hebben ingebonden in de losse bladen van een Latijnsch psalter, dat naar
het schrift te oordeelen bezwaarlijk ouder dan 1500 kan zijn. In die slordig aan elkaar
genaaide flarden perkament, heeft de persoon die zoo weinig eerbied had voor de
oude gebedenboeken, gelukkig veilig aan den binnenkant, twee stukken uit een
Middelnederlandsche gebedenrol vastgenaaid.
De breedte dezer stroken is ongeveer 8,5 cm. De lengte der eerste ongeveer 20
cm, die der tweede 4,5 + 38 cm. Laatstgenoemde bestaat uit twee in zigzagsteek
met dik blauw garen op elkaar genaaide deelen. Het deel van 38 cm is het eindstuk
van de rol (eschatokol), want de tekst loopt door van recto op verso. De strook van
20 cm is echter niet het beginstuk der rol (protokol). De eerste twee verzen eischen
voorafgaande rijmen en in het resteerend gedeelte van de afgebrokkelde bovenmarge
ziet men nog één gaatje waardoor de naald is gegaan. Van de gebedsrol bezitten
we dus enkel het voorlaatste en het laatste stuk. Daarvan is het voorlaatste deel
onvolledig: tusschen de stukken van 20 en 4,5 cm heeft de schaar van den inbinder
een fragment weggeknipt. Daardoor vielen 17 of 19 verzen weg, indien men
aanneemt dat de voorlaatste strook oorspronkelijk de lengte had van het eschatokol.
Het schrift verwijst ons naar het begin der veertiende eeuw. De initialen der
strophen zijn in rooden inkt, die van de woorden Oremus, Pater en Ave in gewonen
donkerbruinen inkt doch gerubriceerd. De beginletter van ieder vers, die niet altijd
een hoofdletter is, staat een eindje van het vers zelve af. De man die dit rolletje
gebruikte, even-
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tueel ook afschreef, was, blijkens de fouten en weglatingen, niet de dichter zelf.
Het Oremus is genomen uit de primen van het Romeinsche brevier, dus hebben
we een morgengebed voor ons. Zoo zette een Vlaming de traditie van Ambrosius
en Prudentius in eigen morgenhymnen voort: de vrome en tevens ontwikkelde leek
voor wien het morgengebed bestemd was, nam iederen morgen dit rolletje tusschen
de vingers en wisselde het Pater noster, het Ave Maria en de oraties in het Latijn
af met berijmde Vlaamsche smeekbeden.
Zooals wij reeds opmerkten zet zich de tekst op het verso der rol voort; de lezer
keerde de strook om en begon het verso der rol thans ondersteboven verder te
lezen. Het gedicht eindigt echter reeds vóór het kleine aangenaaide stukje. De rest
is blank, de hele verso-kant van het eerste fragment ook. Echter heeft juist waar de
schaar tusschen dat kleine stukje en het begin van het eerste fragment een stuk
wegknipte, nog iets gestaan. Op het kleine stukje is nog de bovenhelft van den
*)
eersten regel van het evangelie van Johannes in het Latijn blijven staan .
Het merkwaardigste van deze ontdekking is de vorm waarin het gebed ons is
overgeleverd: een gebedenrol. Zoo rijst de vraag: gaan de gebedenrollen aan de
gebedenboeken vooraf, zooals de rekenrollen, de cijnsrollen, de gerechtsrollen de
voorloopers zijn van de rekenboeken, cijnsboeken en ‘rollen’ in boekvorm? Om deze
vraag bevestigend te kunnen beantwoorden, zouden wij moeten beschikken over
meer materiaal; zooveel is zeker, eerst aan het einde der 14e eeuw treffen wij de
eerste mnl. getijdenboeken aan, terwijl de oorspronkelijke Latijnsche horaria in
navolging der liturgische kerkboeken natuurlijk sinds de oudste tijden (12e eeuw)
**)
den boekvorm hebben .

*)

**)

Men schreef die eerste verzen van het evangelie van Johannes gaarne af. Zij zijn als een
soort van formule te beschouwen, misschien wel een bezweringsformule. Men vergelijke bijv.
het beroemde Zutphens-Groningse handschrift, waar men ze op fol. 148 in mnl. vertaling
aantreft. (Red.)
Er is in de literatuur nog één voorbeeld van zulk een getijdenboek als rol bekend, uit veel
lateren tijd (in 1470) en in het latijn geschreven, opgeluisterd met twee miniaturen en gerold
om twee beukenhouten ‘pijpkijns’ met fijn gesneden opschriften. Het berust in het Aartsbissch.
Museum te Utrecht en is naar alle waarschijnlijkheid Frans werk. Het werd beschreven door
W. de Vreese in Het Gildeboek V (1923), blz. 201. (Red.)
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Eerste fragment
1o .....] t mi in elke stede1.
[v]erleent mi bliscap ende ioie
van alre scandeliker doot
[v]an lachtere ende van mesualle
5 Hoed mi dor v omoet groot
so waer ic ga of walle
Van viere . van watre ende van brande
ende van quader heerscappie
9.
Van onrechte in elken lande
10 Behoud mi mijne .v. sinne
ende mine lede gans ende ghasont
Bewacht mi dor uwe minne
van scanden van scaden talre stont
Ende van uerliese in alre maniere
15 van gramscepen ende van nide
Houd mi ihesus goedertiere
17.
dat ic alre quatheit ontganghe
Herte.sin.ziele ende lijf
settic in uwen handen al.
20 V gheuic vp sonder blijf
minen lechame groot ende smal
Maect mine herte in v ghestade
vwen heleghen gheest sent mi
Bedect mi met sire scade
25 dat ic ten vtersten si vri
verleent mi voorsiene doot
Behoud mi mine ghesonde
verleent mi wijn ende broot

1.

9.
17.

Voor de t waarschijnlijk het laatste beentje van h, (bewac)ht? Doch de eerste letter van het
woord had een lang been, waarvan het onderste einde, in rooden inkt, tot op de hoogte van
r. 2 afdaalde. Met r. 1 begon dus een nieuwe strophe.
Hierna schijnt een vers met rijm op -ie weggevallen te zijn.
Ontganghe lees ontvliede (Red.).
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Vp herdrike sonder zonde
30 behoud mi mine vrienden alle30.

Tweede fragment
+

5

10

15

20

25

acht
Altos spade vro ende betide
si het dach of si het nacht
nauens·nuchtens·tallen tiden.
vanden daghe·waer ic si
6.
Eist in huse of der buten
7.
van allen vernoie bewacht mi
Doet mi talre doghet spruten
verleent mi neringhe met heeren
ende sonder zonde met salicheden
11.
doet mijne steken ten besten keeren
so waer ic bem ende in wat steden
Maect mi van zinne so bekint
dat ic ghewinne tooghe rike
ende ghenadich iugement
verleent mi god van hemelrike·Amen·
Pater noster. Oremus.
DOmine deus pater omnipotens qui nos
ad principium huius diei pervenire fecisti
tua nos quesumus salva virtute ut in hac
die in nullum declinemus peccatum sed semper ad
tuam iusticiam faciendam omnis nostra actio tuo
moderamine dirigatur.Per christum dominum nostrum.
O vader·zone·helich gheest
v gheuic vp ziele ende lijf

30.

+

Tusschen dit fragment en het volgende, zijn wellicht 18 verzen weggevallen.
Het verso van het eerste fragment is onbeschreven. Wel staan er van dezelfde hand als het
o

6.
7.
11.

o

r

recto een wijzende vinger en het woord p u e r, van een latere (15 eeuwsche) hand de
hoofdletter D en daaronder i n o m e n i r u m.
Hiertusschen valt de zigzagsteek in dik lichtblauw garen.
Hiertusschen valt de zigzagsteek in dik lichtblauw garen.
De e van steken is onduidelijk.
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t.o. 164

fragm. a recto
Brussel, Alg. Rijksarch. Coll.-Varia-hss. 4489, tot op minder dan de helft verkleind.
Voorzijde.
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fragm. b recto
Brussel, Alg. Rijksarch. Coll.-Varia-hss. 4489, tot op minder dan de helft verkleind.
Voorzijde.
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t.o. 165

fragm. a verso
Brussel, Alg. Rijksarch. Coll.-Varia-hss. 4489, tot op minder dan de helft verkleind.
Achterzijde.
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fragm. b verso
Brussel, Alg. Rijksarch. Coll.-Varia-hss. 4489, tot op minder dan de helft verkleind.
Achterzijde.
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v willic dienen sonder blijf
Jc biddi ghenaden verdrijf
vte mire herte daer ic meest
Jn mach dolen ende daer in scrijf
dine leringhe tsoete keest
daer ic vte bem verweest
dat ic niet ne si ghevreest
vanden viant den kaitijf
Pater noster.
O Maghet·moeder·dochter ons heeren
ziele ende lijf dat gheuic v
ic wille v dienen echt ende nu
Maect den viant van mi scu
dat ic niet come in sijn verseeren
No in den zonden blive ru
vant mi wisen ende leeren
daer ic oit vte wilde keeren
dat ic mi meide mach verweeren
dat ic niet come ins viants du
Aue maria.
O zoete god warachtich vader
Besceremt mi van allen rauwe
vult mi metten zoeten dauwe
des heilichs ghees daer onse vrowe
meide was vervult algader
zoete heere nu bescauwe
vp mi ic bem dijn mesdader
du best alre zondaren ghenader
Maect mijne herte bet ghestader
dat ic de bliscap dijn ghelauwe.
Pater noster.
O zoete moeder van hemelrike
hoed mi ieghen al ongheual
steict mi in terte groot ende smal
de passie die god vp den wal
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80

85

te montecaluarie ontfinc zwaerlike
62.
zoete vrowe nu bescauwet al
+
63.
Jc bem mesdadich grootelike
du bescerems weeke ende rike
vp ghenaden omoedelike
biddic di beitere mijn mesual
Ave maria
O heilich vader ihesus kerst
verleent mi vorziene doot
ende berauwenesse bloot
van mijnen zuaren zonden groot
van zonden stelpet mi den derst
besceremt mi van alre noot
74.
Jc biddu dat ghi mi niet ontferst
75.
No na mijn leuen gheberst
76.
brinct mijne ziele daer zoe herst
verleent mi temelsche broot
Pater noster
O helighe moeder zente marie
voorziene doot so verleent mi
ende berauwenesse vri
van mijnen zonden waer ic si
houd mi van zonden maghet vrie
wacht mi van alre nood bidie
tuernoy comet varinghe rie
doet mi naer de doot sijn bie
brinct mi ter saligher paertie

62.
63.
74.
75.
76.

Om voort te lezen, moet men het perkament ondersteboven keeren, een gebaar, dat iemand
die gewoon is met rollen om te gaan, werktuigelijk maakt.
Om voort te lezen, moet men het perkament ondersteboven keeren, een gebaar, dat iemand
die gewoon is met rollen om te gaan, werktuigelijk maakt.
dat... ontferst - dat gij mij niet ontgaat, dat gij u niet aan mij onttrekt? Zie MnlW 5, 1370 i.v.
ontferren, sub 2 (Red.).
na mijn leven - als ik dood ben? Dus: dat gij mij niet in den steek laat in het hiernamaals?
(Red.).
herst - Vlaamsche bijvorm voor heerscht? Dus: breng mijn ziel daar waar zij wil zijn? Zie MnlW
3, 229 i.v. heersen, Aanm. (Red.).
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daer bouen hoed mi van owy
Aue maria
90 O eneghe drievoudichede
91.
gheift mi na ziele ende [liue]
so dat ic behouden bliue
ende ic mi ten besten bedriue
dor huwe groote omoedechede
95 dor deere uwer wonden viue
besceremt mi van alre quatheide
97.
van quaden gheselscepe tallen tijden
helpt mi te miere zalichede
dat ic te uwer bliscap cliue
100
Pater noster
O eneghe moeder ende maghet
vant mi na ziele ende na liue gheuen
103.
Mijne meeste salichede. AMEN.

Brussel, Juni 1946.
P. GORISSEN

91.
97.
103.

Gaatje in het perkament. Er moet zeker liue staan.
tallen tijden is, menschelijkerwijze gesproken, een onmogelijke rijm op -he(i)de. Wellicht dus
te lezen taller stede (Red.).
Het verso van het tweede fragment is verder onbeschreven. Onderaan echter, juist op de
snede van het aangenaaide stukje, begon een nieuwe tekst; de bovenhelft van den eersten
regel is nog te ontcijferen: I N p r i n c i p i o e r a t v e r b u m e t v e r b u m - Het verso
van het eerste fragment dat na een lacune daarop volgt, is ook onbeschreven.
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Eenheid des geestes bij Jan van Ruusbroec en Willem van St.
Thierry
1)

2)

In Dat Rijcke der Ghelieven schrijft Ruusbroec over de ‘drie ouerste crachte der
o

3)

sielen’ . Hij noemt ze: 1 verhavene ghedachten (geheugen) inghekeert in bloetheyt
haers wesen... ende... heeft een natuerlijc neyghen ende eene ghelost inden
eenvuldeghen gronde der ghedachten,’
o

2 verstennesse inghekeert in sijn wesen ende aensiende ledicheyt des grondes...
ende de mensche prueft ende vindet wel overmids hem selven ende alle creatueren
dat een sake es daer creaturen inhanghen ende ute ghevloten sijn, ende daer-in
begheert hy te rastene inder eewicheyt;
o

4)

3 de wille die hevet omvaen die ghedachte ende dat verstennesse, ende sijn
natuerleke in-gheneycht in haer beghin.
En onmiddellijk daarbij aansluitend: ‘Want alse de ouerste crachte sijn
ombecommert van tydeleeke dinghen ende van lijfleecker ghenoechten ende
opgherecht in eenicheyden; daer-af comt eene ghenoechleke raste doergaende lijf
ende ziele, dan werden de crachten doergaen ende overbeelt in die eenicheyt der
ghedachten ende die eenicheyt in hem’.
De ‘drie overste crachte der sielen’ zijn dus de drie hoogste zielsvermogens,
welke wortelen in de ‘eenicheyt der ghedachten’, in de Brulocht ‘enicheyt des
5)
gheests’ genoemd, waarin zij zich ongedifferentiëerd in eenheid bevinden.
Ruusbroec beschrijft in dit hoofdstukje van Dat Rijcke der Ghelieven het werken
van deze drie krachten op de natuurlijke weg, d.w.z. zonder inwerking van den H.
Geest zonder bovennatuurlijke goddelijke gaven en soms zelfs zonder de gratie
Gods. Dit werken zonder

1)
2)
3)
4)
5)

Steeds geciteerd naar de uitgave van het Ruusbroec-Genootschap.
Deze trits stamt van Augustinus.
Deel I, blz. 14.
ibid., blz. 15.
ibid. blz. 178.
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de genade is een bewustwording van een wezenstoestand, welke wij van nature
bezitten. Het werken vanuit dit bewust besef is echter onmogelijk zonder de genade.
Typerend voor dit nog enigszins onevenwichtige geschrift is, dat dit werken, vaak
onder instorting van den H. Geest, dus langs de bovennatuurlijke weg, niet nader
wordt omschreven, of zelfs maar aangeduid.
In de ‘Tweede Komst’ van de Brulocht heeft Ruusbroec dit gegeven verder
uitgewerkt, waar hij spreekt van de ‘volheid der gracien gods in eenicheit ons
5)
gheests’.
Er stromen namelijk drie rivieren ‘der gracien gods’ in de ‘eenicheit ons gheests’
en deze doorlichten geheugen, verstand en wil, zò, dat het geheugen zich volledig
op de goddelijke oorsprong richt, het verstand iets zal verstaan van de Almacht des
Scheppers naar wiens Beeld wij geschapen zijn en de wil tenslotte in liefde tot
gelijkwording aan dit Beeld ontbrandt.
6)
Hieruit ontstaat de ‘minnende cracht’ , wanneer het verstand te kort schiet en de
tot liefde geworden wil alleen verder gaat op de bovennatuurlijke weg tot God, totdat
zij uiteindelijk met de Goddelijke liefde samenvloeit.
Naast deze ‘enicheyt des gheests’ stelt Ruusbroec in de Brulocht nog twee andere
7)

o

eenheden en rangschikt ze als volgt : 1 Die hoochste eenicheyt in gode; een
eenheid, welke ons van nature is ingeboren, een wezenseenheid, waar wij zelf niets
voor gedaan hebben.
o

2 Ook de reeds genoemde eenheid des geestes bezitten wij van nature, voor zo
ver wij haar in wèzen bezitten, dus als grond der hoogste zielsvermogens. ‘Ende’,
voegt Ruusbroec er aan toe ‘in deser eenicheit heet men de ziele gheest’.
o

3 De derde en laagste eenheid is die, waarin de ziel slechts ‘ziel’ heet; de eenheid
van alle lichamelijke vermogens, waaronder zowel het hart als de vijf zinnen vallen.
Aldus bezitten wij deze drie eenheden ‘wesenlijc’, om zo te zeggen

5)
6)
7)

I, blz. 178 vlgg.
I, blz. 199.
I, blz. 144-146.
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‘latent’, van nature. Onder invloed van de gratie worden deze echter niet slechts
wesenlijc, maar ook werkend.
De laagste eenheid tracht Christus' voorbeeld te volgen, voor zo ver dit in het
vermogen van de ziel ligt. In de middelste eenheid richten de hoogste krachten zich
op hùn wijze op dit zelfde doelwit. De derde eenheid, in bovennatuurlijke zin, is de
genadetoestand: het rusten in God.
8)
Verwarrend is nu, dat Ruusbroec een eind verder de hoogste eenheid, zowel
‘weselijc ende werkelijc’ met de hier boven genoemde tweede eenheid, de eenicheit
9)
ons gheests aanduidt, zoals uit het volgende citaat blijkt. ‘Dit es de edelheit die wij
hebben van natueren in die weselijcke eenicheit ons gheests, daer hy natuerlijcke
vereenicht es met gode. ... In eere andere wijs houdet hem onse gheest in deser
selver eenicheit werckelijcke... In deser eenicheit moet de gheest emmer ghelijc
sijn gode overmids gracie ende duechde... Want dan nu de mensche ghemaect es
toe den ghelijckenisse gods, dat es toe der gracien gods... Ende hier omme, soe
wanneer god yet hebbelijcheiden in ons vendet sine gracie te ontfane, soe wilt hi
ons van vryer goeden levendich maken ende hem ghelijc overmids sine gaven. Dat
es altoes alse wy met gheheelen wille tot hem keeren... Ende hi druckt sijn beelde
ende sijne ghelijckenisse in ons, dat es hem selven ende sine gaven; ende lost ons
van sonden, ende maect ons vri ende ghelijc hem selven. Ende in desen selven
werke dat ons god loest van zonden ende ghelijc ende vri maect in karitaten, soe
ontsinct de gheest hem selven in ghebrukelijcker minnen. Ende hier ghesciet een
ontmoet ende eene vereeeninghe die sonder middel es, ende overnatuerlijcke, daer
onse hoochste salicheit in gheleghet’.
Vergelijken wij nu de Brulocht met Dat Rijcke der Ghelieven, dan kunnen wij een
zeer belangrijke vooruitgang vaststellen, namelijk het onverbrekelijk verband tussen
de inwerkende gratie en het werken der drie hoogste krachten en verder het begrip
Beeld. Dit wordt echter in de Brulocht niet geheel consequent toegepast. Eerst
verklaart Ruusbroec, dat het verstand, door de gratie verlicht, begrijpt dat de

8)
9)

I, blz. 202-205.
I, blz. 204.
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mens naar Gods Beeld is geschapen en dus dat Beeld ‘in wezen’ als een afdruk in
zijn ziel draagt, een zeker besef van een door de zonde verloren gegane gelijkenis,
10)
welke moet worden teruggewonnen . Even verder lezen we echter: ‘Ende hi druckt
sijn beelde ende sijn ghelijckenisse in ons, dat es hem selven ende sine gaven.’
Men kan het Ruusbroec natuurlijk onmogelijk als een fout aanrekenen, dat hij in
zijn beeldspraak aan eenzelfde woord (in casu Beeld), verschillende waarden
toekent, maar aangezien de begrippen ‘Beeld’ en ‘eenheid des geestes’ zulke
kernpunten van de Middeleeuwse Godsdienstphilosophie vormen, is het te betreuren,
dat hij juist hier geen vaste lijn getrokken heeft.
Zuiver en volledig heeft hij dit systeem van Beeld en Eenheid echter ontwikkeld in
de Spieghel der eeuwigher Salicheit. Hier valt de nadruk veel sterker op de functie
van het ‘Beeld’, zodat het een Leitmotiv wordt, waarom de trits: geheugen, verstand
en wil als het ware heenspelend, een veel mooier, gesloten systeem vormt.
Zo schrijft hij: ‘Ende toe desen eeweghen beelde sijn wi alle ghemaect; want na
den edelsten deele onser zielen, dat es eighendoem (grond) onser oversten crachte,
daer sijn wi ghemaect alse .1. levende eewegh spieghel gods, daer god sijn eeweghe
11)
beelde in ghedruct heeft, ende daer nemmermeer ander beelde in comen en mach.’
- (volgt de ontwikkeling tot Gods gelijkenis) ‘Ende overmids overnatuerleke ghelijcheit
die wi met gode hebben in gratiën ende in dooghden, soe wert onse memorie
verhauen in onghebeelde blooetheit, ende onse verstaen in eenvuldeghe waerheit,
ende onse wille in godleke vriheit. Ende alsoe sijn wi gode ghelijc overmids gratie
12)
ende dooghde, ende met heme gheëeneght boven ghelijc in salegheiden’ .
Hier wordt ook de hoogste eenwording steeds zeer duidelijk niet met enicheyt
des gheests maar met eeninghe aangeduid. (Die eeninghe die wi met gode hebben,
13)
die es boven redene ende boven sen .
Is dit systeem langzamerhand in Ruusbroecs denken gegroeid? Heeft deze
ontwikkeling zich mèt of zonder invloed van buitenaf

10)
11)
12)
13)

I, blz. 202-203.
III, blz. 166.
III, blz. 168.
III, blz. 200.
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voltrokken? Vragen waarop een stellig antwoord wel altijd uit zal blijven, maar m.i.
belangwekkend genoeg om nog nader op in te gaan. Waar een wetenschappelijke
vraag openblijft ontkiemen haast noodzakelijk hypotheses.
Zo vinden we bij Willem van St. Thierry treffende overeenkomst naast absoluut
verschil; maar dit laatste vooral in terminologie.
Dat Willem ook de trits van Augustinus bezigt is niet bijzonder opmerkelijk.
Merkwaardig is echter wel dat ook bij hem de wil wordt omgezet in die liefde, welke,
het verstand voorbijstrevend, het Goddelijke bevat en er mede één wordt. Juist
omdat dit een zeer karakteristieke trek van Willems philosophie is, vragen wij ons
af of Ruusbroec hierin bewust of onbewust door hem beïnvloed is.
Ter illustratie laat ik hier een citaat uit Willems Epistola ad Fratres de Monte Dei
14)
volgen : ‘Voluntas, naturalis quidam animi appetitus est, alius in Deum, et circa
interiora sua: alius circa corpus, et circa exteriora et corporalia. Haec cum sursum
15)
tendit, sicut ignis ad locum suum , hoc est, cum sociatur veritati, et movetur ad
altiora, amor est. Cum vero promovetur, et lactatur a gratia, dilectio est. Cum
apprehendit, cum tenet, cum fruitur, charitas est, unitas spiritus est, Deus est’.
Unitas spiritus; de hoogste eenwording bij Willem van St. Thierry. Letterlijk vertaald:
eenheid des geestes. De indeling in drie eenheden zoals Ruusbroec die heeft, kent
Willem van St. Thierry niet. Wel geeft hij in dit zelfde werk het onderscheid:
16)

o

o

anima-animus (2 en 3 eenheid bij Ruusbroec). Ook het verband
Beeld-geheugen-verstandwil-gelijkwording treffen we bij Willem aan:
‘Et haec hominus est perfectio, similitudo Dei. ... Propter hoc enim solum creati
sumus et vivimus, ut Deo similes sumus, cum ad Dei imaginem creati simus. Est
autem Dei similitudo quaedem quam nemo vivens nisi cum vita exuit, quam omni
hominis in testimonium amissae melioris et dignioris similitudinis creator omnium
hominum

14)
15)

16)

Migne P.L. 196. col. 344-345.
Uit een vloeibare oerstof ontstonden volgens de oude Grieken drie elementen, aarde, daar
omheen lucht en deze weer omgeven door vuur. Het vuur was dus het hoogste en verste van
de aarde verwijderd. Zie W. Windelband, Geschichte der Antiken Philosophie. A I, blz. 31,
1912.
ibid. col. 340.
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reliquit; quam habet et volens et nolens et qui eam cogitare potest, et qui tamen
hebes est ut eam cogitare non possit: scilicet quod sicut ubique Deus est, et ubique
totus est in creatura sua, sic et in corpore suo omnis vivens anima. ... Haec similitudo
Dei in homine quantum ad meritum ejus, nullius apud Deum est momenti, cum
naturae, non volutatis ejus sit vel laboris. Sed est alia magis Deo propinqua similitudo,
in quantum voluntaria, quae in virtutibus consistit: in qua animus virtutis magnitudine
summi boni quasi imitari gestit magnitudinem; et perseverantiae in bono constantia,
aeternitatis ejus incommutabilitatem. Super hanc autem alia est adhuc similitudo
Dei. Haec est de qua jam aliquanta dieta sunt, in tantum proprie propria, ut non jam
similitudo, sed unitas spiritus nominetur; cum fit homo unum cum Deo, unus spiritus,
non tantum unitate volendi idem, sed expressiore quadam unitate virtutis... aliud
17)
velle non valendi’ .
Deze denkwijze is Ruusbroec zozeer verwant, dat men hier hoogst waarschijnlijk
wel van invloed van Willem van St. Thierry zou kunnen spreken. En dit zou ik met
te meer stelligheid willen doen aangezien hieruit naar mijn mening het niet geheel
consequent gebruik van ‘enicheyt’ en ‘eninghe’ bij Ruusbroec valt te verklaren.
Na de opsomming van de drie eenheden (zie boven) zegt hij op blz. 145: ‘Dese
drie eninghen (het woord, dat hij elders voor de hoogste eenwording bezigt) staen
inden mensche natuerlijcke alse een leven ende een rijcke. Inden nedersten es men
ghevoelijc ende beestelijk; inden middelsten es men redelijc ende gheestelijc; inden
oversten wertmen onthouden weselijc.’ Dit doet sterk denken aan Willems graduatie:
beestelyc-redelijk-geestelijk. Heeft dit motief uit Willems werk mèt dat van zijn
opvatting van de eenheid des geestes Ruusbroec door het hoofd gespeeld toen hij
aan dit laatste begrip verschillende waarden toekende? Sterker nog: heeft hij zelf
deze onzuiverheid bemerkt en in de Spieghel der Eeuwigher Salicheyt bewust
consequenter Willems systeem toegepast aan zijn eigen philosophie? Ik hoop met
het bovenstaande de grote waarschijnlijkheid van een bevestigend antwoord op
deze vragen te hebben aangetoond.
Santpoort-Hengelo
J.M. WILLEUMIER-SCHALY

17)

ibid. col. 348-349.
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Pleidooi voor Damiët
Hoe de opvattingen over de vermeende of echte gebreken in de ‘Esmoreit’ causaal
verbonden kunnen zijn met de interpretatie van een onduidelijke passage, bewijst
de discussie over de voorspelling van Platus naar aanleiding van vs. 83: ofte en
doe cracht van groter hoede.
Ts 64 bevat een nieuw, veelzijdig georienteerd artikel van B.H. Peteri over dit
onderwerp, waarin hij tenslotte tot een originele en verrassende kijk komt op de
houding en het karakter van Damiët, ja, aan de achtergrond van het drama een
diepe, religieuze zin toeschrijft. Uitgangspunt van zijn betoog is weer Platus' profetie.
Allereerst levert hij dupliek op het artikel van prof. Verdeyen (Ts 62), die de vertaling
van den heer Peteri afwees en de oude vertaling handhaafde: zonder het nemen
van krachtige, grote voorzorgen. Is deze vertaling juist, aldus Peteri, dan heeft de
auteur van Esmoreit een ernstige compositiefout gemaakt. Schrijver meent dat
Platus op een Hogere Macht doelde. Het essentiële verschil tussen beide opvattingen
ligt dan ook in de vertaling van ‘hoede’ (menselijke behoedzaamheid of Hogere
1)
Macht?) .
Volgens den heer Peteri heeft Platus in de sterren gelezen, niet alleen dat een
jonge Christenprins den koning zal doden en Damiët zal huwen, die daarop de
Christelijke godsdienst omhelzen zal, maar ook, dat dit gebeuren door een Hogere
Macht verhinderd kan worden. Het optreden van de ‘grote behoedende kracht’ is
dus in de voorspelling ‘einkalkuliert’ (sit venia verbo!) en deze voorspelling moet
uitkomen òf de auteur zou een flater hebben begaan.
Het is wel een scherpzinnige conjectuur van den schrijver, deze cracht van groter
hoede, die over Esmoreit al gedurig waakte, nu op het kritieke moment van zijn
leven te laten ingrijpen, hem een misdadig voorstel van Damiët verontwaardigd te
laten afwijzen en hem

1)

De vert. van mnl. ofte en met ndl. indien niet i.p.v. ndl. tenzij levert m.i. hoogstens een gering
verschil op in de accentuering der modaliteit.
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daardoor van een laaghartige moord op den koning, zijn pleegvader, af te houden.
De wijze Platus had het dus wel bij het rechte eind: de Hogere Macht hééft belet
dat Esmoreit den koning zou doden. De voorspelling komt precies uit en de reputatie
van den auteur is mèt die van Platus gered! Inderdaad, maar...... ten koste van die
van Damiët.
Zij is niet langer het uutvercoren edel wijf, de scoene joncfrouwe van herten vri...
noyael ende goet. De interpretatie van den heer Peteri maakt haar tot 'n
minderwaardig type, die we ‘de verleidelijke kracht harer bekoorlijkheden voor de
volle honderd procent zien aanwenden in haar vamp-rol, zoals 't in filmjargon zou
heten, om Esmoreit tot uitvoering van haar plan te bewegen’ n.l. den koning (háár
vader en zijn pleegvader!) te vermoorden om zo hun huwelijk mogelijk te maken.
Volgens den heer Peteri ‘slaat Esmoreit haar voorstel af en veroordeelt daardoor,
zij het ook zonder het uitdrukkelijk te zeggen, op de meest krasse wijze haar
optreden. Zij houdt haar eer niet hoog... Een dergelijke vrouw kan een waar ridder
niet huwen’. En: ‘'t Is al heel mooi, dat hij belooft, als 't kan, terug te komen, en dat
hij de gedachte aan een later huwelijk blijkbaar niet geheel buitensluit.’ Ook als hij
in Sicilië is aangekomen, gaat Esmoreit ‘blijkbaar herhaaldelijk met zichzelf te rade,
of hij haar wel huwen mag’.
Ik moet bekennen dat deze voorstelling van de Damiëtfiguur mij even verrassend
als onaannemelijk voorkomt. Ik heb er Leendertz' commentaar nog eens op
nageslagen: ‘Damiët is de edele, reine jonkvrouw, die niet beneden haar stand
bemint. Hoe sterk haar liefde ook is, de belofte aan haren vader gedaan, breekt zij
niet, al zou zij er haar gehele leven onder lijden. Maar wanneer zij, geheel onschuldig,
zich het geheim heeft laten ontvallen, dan deinst hare liefde voor niets terug en zij
onderneemt de gevaarlijke reis naar Sicilië.’ (Mnl. Dram. Poëzie II, CVIII).
Deze laatste opvatting wordt door de tekst volkomen gedekt. In vs. 520/521 zegt
Damiët letterlijk:
Storve mijn vader, ic soude u trouwen,
Edel wigant, tot enen man,
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maar de conditionele bijzin is toch nog geen invitatie (en nog wel 'n ‘absoluut
ondubbelzinnige’) aan Esmoreit om haar vader te doden! Haar woorden bewijzen
veeleer, dat zij haar vader bij zijn leven niet ongehoorzaam wil worden.
En Esmoreit overweegt nu ook niet of een waar ridder een dergelijke vrouw wel
kan huwen! Integendeel:
O edel vrouwe, die onnere
En sal u nemmermeer ghescien;
Dien lachter moet verre van u vlien,
Dat ghi sout nemen enen vondelinc. (vs. 524-527).

Maar verder luistert hij nauwelijks naar de argumenten van Damiët; zijn aandacht
is onverdeeld gericht op dat ene: de smaad van zijn vondelingschap uit te wissen
en zijn ware afkomst te ontdekken.
Heeft hij zijn ouders gevonden, dan eist zijn liefde voor Damiët hem weer geheel
op. Van 'n weifeling is geen sprake. Nauwelijks spreekt hij tot zijn vader over den
koning van Damast, of hij noemt diens ‘dochter van hogher aert’, die hem als haar
broeder heeft opgevoed, waar hij haar ‘ewelijec om minnen moet.’ En onmiddellijk
na zijn bekering bidt hij allereerst:
Den oversten God vanden troene,
Dat hi Damiet die scoene
Beware boven al dat leeft,
Ay god, bewaert haer reine lijf,
Want si es noyael ende goet.
Met rechten dat icse minnen moet
Boven alle die leven op eertrijc; (vs. 825-835)

Minnen moet, niet als een lastige, morele verplichting, doch omdat zijn hart luide
spreekt. En bij de voorstelling aan zijn vader:
Het es recht dat si mi behaecht:
Si heeft soe vele doer mi ghedaen (vs. 908/909)
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hebben zijn woorden het karakter van een getuigenis tegenover den koning om de
keuze van zijn (nog heidense) levensgezellin te rechtvaardigen.
Uit de gevoerde polemieken over vs. 83/84 zou men op het eerste gezicht tot een
diepgaand meningsverschil omtrent de waarde van Platus' profetie concluderen.
‘De voorspelling van Platus behoort uit te komen, evenals Robbrechts droom (vs.
2)
166-169), die inderdaad uitkomt’ betoogt Peteri met nadruk . We kunnen ons echter
afvragen of de vertaling van vs. 83 wel met diepzinnige, scholastisch-wijsgerige
argumenten ondersteund dient te worden. Een principieel onderscheid tussen de
twee ‘voorspellingen’ vermag ik niet te ontdekken. In beide gevallen spreekt Platus
als magiër, als autoriteit op het gebied der astrologie. Volgens Prof. Verdeyen
beweert hij: het zal gebeuren... tenzij we zelf actief ingrijpen. In het andere geval:
het zal gebeuren... indien de Hemel niet ingrijpt. De waarde van beide voorspellingen
is, dunkt me, twijfelachtig. De profetie is 'n ‘misschien’, géén verkondiging van 'n
onafwendbaar noodlot, onherroepelijk in de sterren geschreven. En natuurlijk komt
een dergelijke voorspelling altijd uit. ‘De gebeurtenissen kunnen niet in hun loop
gestuit worden, maar een wijs man kan er richting aan geven.’ Aldus interpreteert
Marie Ramondt het standpunt der middeleeuwse astrologie (Ts 61 p. 237). Deze
uitspraak lijkt me, met alle respect, een sophisme. Het voorbeeld van den koning,
die met een deel zijner onderdanen een stad verliet, waarover een niet nader
aangegeven onheil hing, gaat hier niet op. Het noodlot over de stad werd voltrokken,
het noodlot over den koning van Damast niet. Maar gelukkig heeft Platus een slag
om de arm gehouden, hij is lang geen dorper, maar officieel magiër aan het hof van
een absoluut vorst en een conditionele profetie is ongetwijfeld de veiligste taktiek.
Kan de vertaling van vs. 83 niet op grammaticale gronden overtuigend worden
vastgesteld, dan pleit de raad van Platus en zijn aansporing tot spoed voor de
opvatting van prof. Verdeyen. Het tegen-

2)

Maar heeft Robbrecht wel gedroomd? Uit de tekst maak ik op, dat deze zijn droom verzint
om z'n moorddadige plannen t.o.v. Esmoreit een schijn van redelijkheid te geven.
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stellende voegwoord maer van vs. 84 lijkt mij logisch aan te sluiten op het Jaes, her
coninc van vs. 82, dat door de beperkende bijzin al voldoende verzwakt is.
Is Damiët niet de potentiële verleidster van den ridderlijken Esmoreit, dan verliest
de parallel Damiët-Galiëne ook veel van haar waarde, hoe belangwekkend Peteri's
knappe Ferguut-analyse op zichzelf ook is. Wat de schrijver opmerkt over de
‘Katholiciteit’ van het spel, in casu over de betekenis van de doop, over de ‘gratia
praeveniens’ en de theologische achtergrond, die hij hierbij veronderstelt, dit alles
lijkt mij in strijd met de elementaire vroomheid die we in de werken van dezen
middeleeuwsen auteur aantreffen. Verband met de Franse ‘moralité exemplaire’
3)
wordt wel door Van der Riet aangenomen , maar dat wijst niet op een innerlijke
Katholiciteit der abele spelen! Sommige dezer moralité's hebben juist een wereldlijk
4)
karakter, Grisélidis b.v. is ‘surtout laique’ . En juist Van der Riet merkt over de abele
spelen op: ‘L'élément religieux est, sinon absent, du moins extrèmement restreint
5)
dans ces pièces’ .
‘Met naghelen dri’ (vs. 393) in verband met Jezus' kruisdood, wordt door Peteri
terecht als een traditionele toevoeging opgevat. We vinden deze ook in de Gloriant
vs. 1039:
Ende liet hem hande ende voete doerslaen
Met plompen naghelen drie.

Evenzo bij Maerlant, Van den lande van Oversee vs. 131 vlg.
Wat scatte hiesch Jhesus die,
Doe hi liet met naglen drie
Aent cruce naghelen sine lede?

In de beeldende kunst is dezelfde traditie verbreid, van Fra Angelico tot Geertgen
tot Sint Jans, overal waar de martelwerktuigen der

3)
4)
5)

Van der Riet, Le Théatre profane sérieux en langue flamande au moyen age.
Van der Riet, p. 104.
Van der Riet, p. 2.
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kruisiging afzonderlijk worden voorgesteld, en slechts bij uitzondering vinden we de
6)
voeten van den gekruisigden Christus door twee nagelen doorboord .
Over het algemeen is de heer Peteri er wel in geslaagd de bezwaren van Van
der Riet tegen enkele passages in de dramatische actie genoegzaam te ontzenuwen.
En bijzonder gelukkig lijkt mij zijn verklaring van Esmoreits uitroep in vs. 965: nu
moetti uwen indach doen, als 'n aansporing tot Platus om zijn beschuldiging
7)
(indaging) tegen Robbrecht in te brengen . De gronden die Peteri voor: indach:
indaging aanvoert, zijn alleszins overtuigend. Robbrecht behoeft echter tijdens
Platus' onthulling niet verdekt opgesteld achter de paleispoort te hebben geluisterd.
Als Esmoreit hem bij zijn verschijnen een moordenaar noemt, beseft hij dat alles
ontdekt is. In paniekstemming tracht hij dan met gehuichelde verontwaardiging alles
te ontkennen.
Onder de tekstverbeteringen in de Esmoreit van de hand van Prof. de Vooys, die
door een gelukkige samenloop van omstandigheden achter het artikel van den heer
Peteri staan afgedrukt, treft men het voorstel aan vs. 514/515 aldus te lezen:
Nu en willic nemmermeer dan enen nacht
Verbeiden, ic en hebbe vernomen...

Tegen deze emendatie verzet zich m.i. de handeling van het spel. Esmoreit verbeidt
namelijk geen nacht meer; hij neemt afscheid van Damiët en vertrekt onmiddellijk
na zijn onderhoud met haar. Ook de verbinding nemmermeer dan lijkt mij in deze
betekenis ongewoon (zie Mnl.W. op nemmermeer). Aannemelijker is de verbetering
van Moltzer:
Nu en willic nemmermeer van enen nacht
Ten anderen verbeiden, ic en hebbe vernomen...

De vertaling van Prof. Verdeyen: ‘nu wil ik geen dag meer laten voorbijgaan’ is dan
nog iets overtuigender.

6)
7)

Een voorbeeld van dit laatste o.a. op het triptiek van de Chartreuse du Liget (school van Jean
Fouquet).
Ts. 64 p. 27, Aanvulling 3.
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Tenslotte zij het mij vergund een algemene opmerking te maken over de
hedendaagse waardering der abele spelen. Waarschijnlijk als reactie tegen de
vroeger gangbare mening, dat ‘aan dit alles de diepte van opvatting ontbreekt, die
in onze minder naïeve dagen gevergd wordt om zulk een stuk tot een kunstwerk te
8)
stempelen’ , vertonen sommige moderne kenners van het middeleeuws toneel de
neiging alle onregelmatigheden en onwaarschijnlijkheden weg te redeneren door
òf geforceerde verklaringen er voor aan de hand te doen òf 'n wijsgerig-religieuze
achtergrond te veronderstellen. De Gloriant krijgt zo een ‘religieus-didactische
strekking’ (ed. Godthelp-Verjaal, p. 12) en de heer Peteri spreekt over scholastische
wijsbegeerte, over de betekenis van de doop en de gratia praeveniens. Dit alles
gaat m.i. te ver. De auteur onzer abele spelen was ongetwijfeld een man van smaak
en oordeel, maar noch de tekst, noch de handeling in zijn oeuvre geeft aanleiding
tot de genoemde speculaties en zijn publiek zal ze er zeker niet in gezocht hebben.
Onwaarschijnlijkheden in het gebodene aanvaardde men ongetwijfeld even kritiekloos
als 'n hedendaags bioscoop-publiek dat pleegt te doen. En al kunnen we de
kennelijke tegenstrijdigheden in deze middeleeuwse
amusementskunst-van-beter-gehalte als verschoonbare onvolkomenheden
accepteren, ze zijn er niettemin! Twee van deze ‘fouten’ in de Esmoreit (door Van
der Riet niet genoemd) mogen hier ten besluite worden gesignaleerd:
1. Waarom roept de koning van Sicilië, als de onschuld der koningin overtuigend
is gebleken, den lasteraar Robbrecht niet onmiddellijk ter verantwoording?
2. Hoe is de houding van Platus te verklaren, die na de ontvoering van den kleinen
Esmoreit bijna overdreven beangst is voor een mogelijke liefdesverhouding
Damiët-Esmoreit en den laatste als een goet payijn wil laten opvoeden, maar die
later met zichtbaar welgevallen de hereniging der geliefden aan het Christelijke hof
van Sicilië gadeslaat?
L.J.J. OLIVIER

8)

Jonckbloet, Gesch. der Nederl. Letterkunde II p. 373 (Gron. 1885).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

181

Nieuwe varianten van refreinen uit de bundels van Jan van
Doesborch en Jan van Styevoort
Wie een volledig repertorium van de bewaarde refreinen uit de rederijkerstijd zou
wensen samen te stellen, zou niet moge verwaarlozen naast de bekende
verzamelbundels een aantal volksboeken te excerperen. Het is thans wel voldoende
bekend hoe in heel wat prozaromans uit het begin der XVIde eeuw het verhaal wordt
afgewisseld met verzen, nu eens in gedramatiseerde, dan weer in refreinvorm. In
welke mate deze zogenaamde volksboeken een plaats in de litteraire belangstelling
van die tijd innamen, hopen we in een eerlang te voltooien uitvoerige dissertatie
over de ontwikkeling van dit genre te behandelen. Thans zullen we slechts zakelijk
mededeling doen van enkele relaties die we aantroffen tussen deze boeken en de
bundels van Jan van Doesborch en Jan van Styevoort, ter aanvulling van de door
1)
de respectievelijke uitgevers gesignaleerde varianten .
1. - In de historie van Floris ende Blanceflour (oudste bekende druk: circa 1517,
Antwerpen, Jan van Doesborch; een vroegere uitgave schijnt bestaan te hebben)
komen vier refreinen voor, waarvan het eerste, op onbelangrijke varianten na,
2)
identiek is aan refr. LXXII by Jan van Doesborch . De lezing van de prozaroman is
zeker beter, waar in de derde strophe de bundel het vijfde vers heeft laten wegvallen,
zodat deze een onvolledig aantal regels telt. Dr. Kruyskamp prees dit gedicht zelfs
3)
onder de beste stukken van de verzameling , zonder van de mogelijkheid af te
weten dat het eenvoudig uit de historie van Floris ende Blanceflour werd
overgenomen waar al de

1)

2)

3)

Dr. C. Kruyskamp, De refreinenbundel van Jan van Doesborch, 2 dln., Leiden, 1940. Dr.
Frederik Lyna en Dr. Willem van Eeghem, Jan van Styevoorts Refereinenbundel. Anno
MDXXIV, 2 dln., Antwerpen, s.d. [1930].
Cfr. Dr. G.J. Boekenoogen, De historie van Floris ende Blancefleur. Naar den Amsterdamschen
druk van Ot Barentsz. Smient uit het jaar 1642, (Nederlandsche Volksboeken, II), Leiden,
1903, pp. 7-8.
Dr. C. Kruyskamp, o.c., I, pp. LXXVII-LXXVIII.
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4)

verzen die tussen de prozatekst voorkomen toch zeer goed bij het verhaal passen .
2. - Van de historie van de Borchgravinne van Vergi is ons slechts de druk bekend:
1648, Amsterdam, Otto Barentsz. Smient ('s Gravenhage Kon. Bibl.). Door Franz
Joseph Mone, Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit, Tübingen,
1838, pp. 57-58, weten we echter van het bestaan van een Antwerpse druk (circa
1550?) bij de Wed. van Jacob van Liesvelt (ons is geen exemplaar bekend). Het
gaat hier eveneens om een bewerking in proza van een gelijknamig Mndl. gedicht,
waarbij hier en daar het verhaal wordt onderbroken door refreinen, elf in aantal: de
eerste tien zijn liefdegedichten, het laatste geeft moraliserende overwegingen. Alle
elf komen insgelijks voor in de bundel van Jan van Doesborch, waar ze
achtereenvolgens de nummers XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XL, XLI, LXXIX, IV, XLII,
XXXV, LXXXIV dragen. Van deze treffen we het tweede ook aan bij Jan van
Styevoort (aldaar nr XXVI, echter zonder het envoi).
Hier stelt zich de vraag naar de prioriteit. De onderlinge afwijkingen zijn gering,
behalve in het 8ste en het 10de refrein, waar in het volksboek een vrouw aan het
woord is en in de bundel een man. Het valt onmiddellijk op dat het beginvers van
het 7de refrein in het volksboek (‘O Godt Cupido hoe door schiet ty 't herte/’)
vollediger is dan dat van de bundel waar het rijmwoord ('t herte) ontbreekt. We
hebben hier bovendien slechts met een volksboekdruk van 1648 te doen, en liever
dan thans reeds verder de varianten te onderzoeken doen we langs deze weg een
oproep om oudere drukken, die een betere tekstvergelijking zouden toelaten, door
eventuele eigenaars aan het daglicht te zien brengen. We wijzen er bovendien op
dat Mone, l.c., p. 58 spreekt van veertien refreinen, terwijl het niet duidelijk is of hij
daar het slotgedicht bijrekent. Men kan het betreuren dat Mone niet zoals hij dit voor
Peeter van Provencen deed, de beginverzen van deze refreinen heeft medegedeeld.
Het is ondertussen ook mogelijk dat hij

4)

We hebben overigens vermoedens dat niemand anders dan Anna Bijns deze prozaroman
uit het Mndl. gedicht zou bewerkt hebben. Deze hypothese hopen we in onze dissertatie te
ontwikkelen.
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zich in zijn opgave vergist heeft: ons is in de jongere druk immers nergens opgevallen
dat verzen schijnen weggelaten te zijn. Dit belet niet dat oorspronkelijk de bundel
eventueel toch meer refreinen met het volksboek kon gemeen hebben; mogen we
aan XIX, XX en XXII denken, de nummers die tussen de eerste reeks van de
hierboven vermelde gedichten ontbreken? Deze drie zouden in het verhaal geenszins
misstaan.
Alhoewel de elf refreinen niet volstrekt onmisbaar zijn in het verloop van het
verhaal van de Borchgravinne, komen ze er voorzeker toch goed bij te pas, illustreren
ze de handeling en geven aan het boekje een eigen waarde. Het ware lichtvaardig
zo maar te beweren dat zij van elders zouden ontleend zijn en dat ze niet met het
oog op deze bewerking van de historie zouden zijn geschreven. Het lijkt ons het
meest waarschijnlijk dat er een druk van het volksboek is verloren gegaan, ouder
dan de refreinenverzameling welke, volgens de opsporingen van Kruyskamp, tussen
5)
Juli 1528 en Juni 1530 dient geplaatst te worden . De samensteller van de bundel
kan deze gedichten, die inderdaad niet zonder schoonheid zijn, de moeite waard
hebben geacht om in zijn uitgave te worden opgenomen, zoals hij dit ook kan gedaan
6)
hebben met vier refreinen uit een andere populaire editie, Vanden .X. Esels . Van
dit laatste geschriftje is evenmin een oudere druk dan die van de Wed. van Jacob
van Liesvelt, Antwerpen, 1558 bewaard gebleven, terwijl mag worden aangenomen
7)
dat de oudste niet na 1531 kan verschenen zijn .
Het is merkwaardig dat in de bundel de meeste van onze elf refreinen dicht bij
elkaar staan en in de volgorde van het volksboek: XVIII, XXI, XXIII, XXIV; XL, XLI,
XLII. Zo de gedichten werkelijk

5)
6)

7)

Dr. C. Kruyskamp, o.c., I, p. XV.
Een vijfde refrein hieruit, waarvan de stok in de inhoudstafel wordt genoemd, is in de editie
weggevallen, cfr. Kruyskamp, ibid., p. XX. Ook met een aantal andere losse verzen uit de
bundel bestaat er overeenkomst met twee refreinen uit Vanden. X. Esels; cfr. A. van Elslander,
Het Volksboek Vanden .X. Esels, Antwerpen, 1946, p. XII. Het is m.i. best mogelijk dat de
auteur van die volledige refreinen dezelfde is als de schrijver van dit volksboekje.
Van Elslander, l.c., pp. XIII-XIV. Zijn verdere argumentatie omtrent het auteurschap van Jan
van Doesborch en de conclusies daaruit lijken ons niet overtuigend; cfr. ibid., pp. XV-XVII.
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eerst voor de historie werden gemaakt, worden Kruyskamp's beschouwingen bij
refrein XXIV, waar hij als auteur een vrouw veronderstelt, - zonder zijn schuld enigszins grotesk: het gaat hem in de historie immers eenvoudig om de hertogin
die haar liefde voor de jonge ridder uit. We nemen echter akte van ‘een zeer
gepassioneerden toon’ en ‘in sommige strophen zelfs een zeer aangrijpend poëtisch
8)
effect’ . De overige tien refreinen munten niet minder uit in gedachten, soepelheid
en beeldenrijkdom.
Wegens het ook voorkomen van één dezer bij Jan van Styevoort staan we alleszins
voor de mogelijkheid dat de oudste druk van de historie reeds vóór 27 Juni 1524
verschenen was, datum waarop de Utrechtse vicaris zijn handschrift voltooide.
3. - Van heer Frederick van Jennen is een bewerking uit het Nederduits. De oudste
bewaarde druk verscheen bij W. Vorsterman, Antwerpen, 8 Februari 1531; er bestaat
echter een Engelse bewerking die door Jan van Doesborch in 1518 werd uitgegeven,
zodat de Nederlandse versie wel ten minste van dat jaar zal zijn. De samenstelling
is eigenaardig. Naast de prozatekst komen er een groot aantal verzen in voor,
waarvan we er acht van de epiloog overeenstemmend vonden met evenveel uit de
proloog van de historie van Broeder Russche (oudste druk: circa 1520, Antwerpen,
Adriaen van Berghen) en tien andere met verzen in de historie van Alexander van
Mets, waar deze oorspronkelijk moeten thuishoren (oudste bekende druk eerst
1645, Amsterdam, Cornelis Dircksz. Cool).
Wat ons echter voor dit artikel interesseert is dat een 30-tal verzen overeenkomen
met refrein CXLVII bij Jan van Styevoort, op de stok ‘O scone Maria staet my in
staden’. De varianten wijken echter vrij sterk van elkaar af. Men vergelijke de tekst
o

o

9)

fol. 10 r en v - of in de editie van Raith , p. 93 - met het hierboven genoemde
o

refrein, vss. 1, 2, 14, 5, 18 tot 28, 30 tot 44, terwijl ook op fol. 8 r (edit. Raith, p. 89)
het vers ‘O schoone Maria staet mi in staden’ nog eens voorkomt.

8)
9)

Kruyskamp, id., I, p. XLIX.
Josef Raith, Die Historie von den vier Kaufleuten (Frederyke of Jennen). Die Geschichte von
der vertauschten Wiege (The Mylner of Abyngton) von -, (Aus Schrifttum und Sprache der
Angelsachsen, IV), Leipzig, 1936.
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Voor dit volksboek lijkt het dus wel alsof de samensteller bewust uit heel wat brornen
heeft geput en dit alles met goed succes in zijn verhaal heeft ingeschakeld. Plagiaat?
Mogen we onze huidige opvattingen met die van de late Middeleeuwen confronteren?
Er bestaat ook hier de mogelijkheid nog dat de schrijver-rederijker uit vroeger eigen
werk heeft genomen wat hij dienstig achtte; een mooi resultaat was voor hem de
hoofdzaak en de XVIde-eeuwer kon niet weten dat later een filoloog het geheim
van zijn oorspronkelijkheid zou wensen te doorgronden.
Welke uiteenlopende conclusies uit deze nieuwe gegevens kunnen getrokken worden
laten we in het midden, één zaak is zeker, ze geven een duidelijke kijk op het verband
dat er bestond tussen de prozaromans en de poezie van de rederijkers.
Tegenover de ontwikkeling van deze verhalende volksboeken in de jaren
1500-1540 rijst ondertussen de vraag of het niet mogelijk is deze literatuur zowat
de ‘romans van de rederijkers’ te noemen, met dien verstande, dat ze, gezien de
belangstelling in die periode, bijna dezelfde plaats in hun litteraire wereld innamen
als de moderne romans in de onze. We beseffen nochtans wel dat een aesthetische
vergelijking slechts in geringe mate zou opgaan.
Antwerpen.
LUC. DEBAENE
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Over de datering van Coornherts ‘Abrahams Uytganck’
In het Ts. 63, bl. 171, heeft Dr A. Zijderveld gepoogd één van Coornherts comedies
nl. Abrahams Uytganck nader te dateren. De methode die hij daarbij volgt, getuigt
van zijn grondige kennis van Coornherts werk en geestelijke ontwikkeling. Het artikel
verscheen enige maanden voordat mijn proefschrift De comedies van Coornhert
1)
werd gepubliceerd ; het was mij toen niet meer mogelijk enkele bedenkingen tegen
Zijdervelds opvattingen op te nemen. Een nieuwe bestudering der comedies en een
vergelijking van verschillende drukken leverde nog enig nieuw materiaal op, dat
voor enkele detailpunten van belang geacht kan worden.
De zaak is n.l. deze, dat volgens mijn mening, tegenovergesteld aan die van Dr
Zijderveld, Abrahams Uytganck niet vóór 1550 kan zijn geschreven, maar geruime
tijd later (± 1570). Mijn argumenten heb ik uitvoerig ontwikkeld in bedoeld proefschrift,
maar het lijkt mij wenselijk de beide opvattingen nader met elkaar te confronteren.
Zijdervelds methode van onderzoek zou men de innerlijke kunnen noemen. Hij
heeft na een ‘speurtocht door de drie foliobanden van 1630’ de verschillende stadia
aangewezen in Coornherts ontwikkeling en op grond daarvan vastgesteld dat Abr.
U. moet dateren uit zijn ‘leertijd van 't a.b.c., 't bestijgen van de eerste trede en zijn
overgang naar de tweede’. Ten aanzien van C.'s lyriek kan deze methode nuttig
resultaat opleveren; immers wij kunnen elk ‘liedeken’ beschouwen als een registratie
van eigen zielsbewegingen. Dat behoeft echter niet te betekenen dat de dramatiek
eveneens de directe weergave is van wat de schrijver beleefde. Trouwens, Zijderveld
zèlf aanvaardt ‘enige afstand van de gelijktijdige geestelijke spanning’. De vraag is
nu maar hoe groot die afstand kan zijn. Bij het beantwoorden hiervan treedt

1)

P. v.d. Meulen. De comedies van Coornhert, Assen 1945.
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een subjectief element binnen, dat ik bij de datering opzettelijk heb trachten te
vermijden.
Volgens Zijderveld is Abraham nog de worstelende mens: ‘hij heeft nog te strijden
met menselijke ‘persuasiën en opinien’; zijn hart is nog niet los van Affectus,
Communis opinio, Cognatio; God heeft hem den jongeling Vreze des Heren
toegezonden, die hem rijp maakt voor 't ontvangen van Gelove, Gods dienares, die
in hem ‘betrouwen ter waarheid’ zal vastmaken. Dit geloof is dus nog niet het
krachtige geloof, dat 's mensen doen en denken volkomen beheerst en waarvan de
werkende liefde de uiting is.’
Deze geestestoestand van Abraham zou corresponderen met die van Coornhert,
toen of kort voordat hij de comedie schreef, en men zou op grond hiervan kunnen
vaststellen, dat Coornhert toen nog jong moet zijn geweest, ja, dat het werk zou
dateren van vóór de Comedie van de Rijckemar, dus van vóór 1550.
In andere comedies b.v. in de Comedie van Lief en Leedt (1567) en in de Comedis
van Israël (1575) tekent Coornhert figuren, die door hun ‘persuasiën en opinien’
voortdurend struikelen, moeizaam opstaan, hun zonden ‘ruimen’ en ten slotte het
vermogen bezitten het goede te doen. Tegenover deze figuren verschijnt Abraham
als standvastiger, volmaakter; zijn gedrag wordt niet meer door kwade hartstochten
beïnvloed, ze brengen hem althans niet ten val. Mijn bezwaar tegen Zijdervelds
conclusie is deze, dat hij blijkbaar een ‘persoonlijke relatie’ aanvaardt tussen
Coornhert en Abraham, die niet aanwezig is tussen Coornhert en andere figuren
uit zijn comedies, m.a.w. dat Abrahams Uytganck een sterk lyrisch accent heeft en
de andere stukken niet. We zijn dan m.i. op het terrein van een subjectieve
interpretatie gekomen.
Daar ik heb getracht langs de weg van uiterlijke criteria tot een oplossing te komen,
lijkt het mij gewenst deze methode nader toe te lichten. Vooraf echter wil ik nog een
quaestie bespreken die in het onderhavige geval niet verzwegen mag worden.
Immers, Coornhert zeif heeft Abrahams Uytganck zijn ‘eerste vrucht mijns
onledicheydts in 't rymen’ genoemd, een uitspraak die, zo op het eerste gezicht, de
gehele discussie overbodig maakt; Abr. U. zou dan dateren van vóór
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1550. Laten we echter de opdracht aan Arendt van Wachtendonck, waarin deze
mededeling voorkomt, in zijn geheel citeren en daarbij enkele zinsneden cursiveren:
‘Het zijn nu al veel iaren gheleden, dat by my ghelegen hebben vele
Nederlantsche Rymen in Comedien, Sentbrieven, Liedekens ende anders,
die welcke nu ende dan by eenighe sijn ghelesen gheweest, die te lustighe
stichtinghe (soo sy seyden) daer inne saghen, dan dat sy on-ghedruckt
by my verdruckt souden blyven ligghen, also ben ick ten laetsten door
bede van eenige ghedronghen geweest die selve myne Rymerijen
allenskens door den prent ghemeen te maken: als ick nu desen
A b r a h a m s u y t g a n g h totten eersten uytganger geschickt hadde,
sach ick rontsomme na yemanden, den ick (nae 't ghebruyck) den selven
mochte toeschryven. Ende quam my terstont voor ooghen die onbewaende
vruntlijckheydt ende eere my geschiedt ende aen gheboden (meer dan
ick heb willen ghenieten) van U.E.L. daeromme op dat die selve oock
gheen onbewaende vergetentheydt van weldaet in my en bevinde, hebbe
ick met die toeschrijvinge van dese kleyne, maer eerste vrucht mijns
onledicheydts in 't rymen aen U.E.L. willen bethoonen, dat die selve te
gebieden heeft over het kleyne vernoegen. Van etc.’
De zaak was dus deze: C. had heel wat stukken liggen die volgens enige vrienden
wel geschikt waren om gedrukt te worden. Hij bezweek voor de aandrang en besloot
ze allengs ter perse te leggen. Welke ‘rijmvrucht’ zou hij nu als eerste uitkiezen?
Allicht die, welke algemeen als de best geslaagde beschouwd werd, n.l. Abr.
Uytganck. Van al zijn comedies is dit ook de enige die herdrukt is; niet één keer,
maar misschien wel vier keer (afgezien van de verzamelde werken in 1630). Nóg
wordt deze comedie als één van C's beste geroemd (Zijderveld, Bonger). Als eerste
‘uytganger’ koos hij dus Abr. U. Deze droeg hij op aan Arendt van Wachtendonck.
Volgens de gewoonte der humanisten achtte hij zijn werk gering, daarom noemde
hij het een kleine comedie, maar... en dit mocht Van Wachtendonck zeer zeker als
een eer beschouwen: hij was de eerste die in aanmerking kwam voor een opdracht,
want deze kleine comedie was de eerste
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rijmvrucht die in het licht kwam. Zelfs Jan ten Brink, wiens oordeel dikwijls
oppervlakkig was inzake Coornherts comedies, heeft blijkbaar bedoelde zinsnede
evenzo opgevat, daar ook hij, zij het dan ook op andere en volgens Zijderveld,
Bonger en mij, onjuiste gronden, Abr. U stelt op ± 1570.
Toen ik me voor de taak stelde de comedies van C., die zonder jaartal zijn
verschenen, te plaatsen tussen de wèl gedateerde, heb ik gezocht naar een methode,
die werkelijk objectief genoemd mocht worden, voor zover dit mogelijk is. En die
meen ik gevonden te hebben in het al of niet aanwezig zijn van bepaalde uiterlijke
kenmerken.
Uitgaande van de vaste punten, dat zijn de gedateerde comedies, zien we een
ontwikkelingsgang, een groei van:
a.
rederijkersindeling (pausa's) naar een meer klassieke verdeling in 4 of 5
delen, ten slotte zelfs met koren.
b.
rederijkersversieringen (ingewikkelde rijmen, rondelen, referein) naar een
strengere, beheerster vorm met o.a. gepaard rijm.
c.
Nederlandse namen voor de figuren naar Latijnse benamingen, die ten slotte
ontleend worden aan een woordenboek met Latijnse vertaling van het
2)
Hebreeuws .
Dit zijn duidelijk waarneembare en controleerbare feiten. De rederijker verliest
allengs zijn kenmerken, de ‘modernere’ schrijver verschijnt, de humanist; dat spreekt
uit de vorm.
Deze vormcriteria bepaalden voor mij de plaats welke de nietgedateerde stukken
moesten innemen in de chronologische lijst. Zodoende kwam Abr. U. in de rij der
jongste werken.
3)
Als een bezwaar tegen één der criteria is aangevoerd , dat ingewikkelde rijmen
tot in de 17e eeuw voorkwamen en gepaard rijm ook niet vreemd is bij rederijkers.
Het gaat echter niet om de 16e of 17e eeuwse vormen in het algemeen, maar om
Coornherts comedievorm,

2)

3)

Hebraea, Chaldaea, Graeca et Latina nomina virorum, mulierum, populorum, idolorum, urbium,
fluviorum, montium caeterorumque locorum, quae in Bibliis leguntur, restituta, cum Latina
interpretatione (1537 Parisiis, 2e druk 1565 ex officina Christophori Plantini Antverpiae).
Zijderveld in Levende Talen 1946, bl. 196.
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zoals die zich in de loop der jaren onder allerlei invloeden heeft ontwikkeld. Ook de
andere criteria gelden alleen voor Coornhert in dit bepaalde genre; ze geven de
grenzen aan van zijn persoonlijke vorm.
Abr. U. behoort dus tot de latere werken: de indeling is ‘modern’, we treffen er
zelfs koren (reien) in aan; de aanvankelijk in zijn werk voorkomende
rederijkerskenmerken ontbreken, het rijm is gepaard, zoals dat bij hem regel is
geworden (in 5 van de 7 berijmde comedies); de personen dragen Latijnse namen,
zelfs het reeds genoemde Woordenboek heeft zijn dienst gedaan.
4)
Zijderveld en ook Bonger vermoeden echter, dat Coornhert zijn oorspronkelijke
tekst ‘ghesuvert’ heeft en wel op zodanige wijze, dat het 5e deel er later aan is
toegevoegd. En juist in dit deel komen de verklaringen van Hebreeuwse namen uit
het Wdb. voor. Voor de datering betekent dit echter weinig, want ook zonder het 5e
bedrijf moet Abr. U. op grond van de resterende vormverschijnselen beslist na de
Comedie van Lief en Leedt (1567) worden geplaatst. Slechts een totale omwerking
van een Abr. U. van vóór 1550, wat rijm, indeling en namen betreft, zou de ons
bekende tekst hebben kunnen opleveren. Het lijkt me onaannemelijk, dat C. dan
nog zou hebben gesproken van een ‘gezuiverde’ uitgave.
Laten we echter de quaestie van de in 1575 gezuiverde tekst eens nader bekijken.
Ter oriëntering volgen hier de verschillende edities: 1575 gedrukt te Rees (R.) bij
Derck van Zanten - 1583 te Haarlem (H.) bij Antonis Ketel - 1603 te Alkmaar, een
5)
herdruk van 1583 - 1621 te Amsterdam, een herdruk van 1575 (A.R.) - en ten slotte
in 1630 in de gezamenlijke werken (W.W.).
Van R., die volgens Zijderveld ‘ghesuvert’ is, kennen we alleen de beschrijving
van Arnold (Bibl. Belg. C. 270), die op een auctie een exemplaar heeft gezien. Daar
6)
ook Joh. Bolte er een heeft bezeten , bestaat er een kleine kans, dat we nog eens
nader kennis

4)
5)
6)

H. Bonger, Dirck Volckertsz. Coornhert, Lochem 1942, bl. 118.
Deze druk levert geen nieuwe gezichtspunten op. In mijn diss. (bl. 61) noemde ik twee
exemplaren. Dit is onjuist. Het ex. van de Kon. Bibl. is dat van prof. Doedes.
Ts. 1898, bl. 85.
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kunnen nemen van deze uitgave. Arnold spreekt echter niet over een ‘suvering’.
Waarop berust dan Zijdervelds veronderstelling? Op Coornherts mededeling bij de
uitgave van 1583 (H.): ‘nu op nieus ghesuvert van veel grove gebreken’. Afgaande
op dit ‘op nieus’ neemt hij blijkbaar aan dat de vorige druk ook reeds ‘ghesuvert’
was.
Het is duidelijk, dat aan druk H. minstens twee zijn voorafgegaan: de originele en
de gezuiverde. Daar Van der Aa spreekt van een druk van 1572 (waarvan verder
7)
niets bekend is) , zou dit de oorspronkelijke kunnen zijn en R. de gezuiverde. Er
bestaat echter ook een mogelijkheid, dat R. de originele is geweest en dat er een
gezuiverde is verschenen tussen 1575 en 1583. Vreemd is het n.l. dat Coornhert
zou hebben nagelaten mede te delen dat R. een gezuiverde druk was.
Dit alles zou van geen enkel belang zijn, indien de heren Zijderveld en Bonger
niet een zo vèr-strekkende conclusie aan hun veronderstelling hadden verbonden,
n.l. een zuivering die aan een omwerking doet denken. We kunnen echter uit de
beschikbare drukken vrij nauwkeurig de omvang van zo'n zuiveringsactie bepalen.
De Amsterdamse druk van 1621 (A.R.) is een herdruk van die van 1575 (R.). Ik
heb deze vergeleken met de ‘op nieus ghesuverde’ (H.) en daarbij kunnen vaststellen
dat A.R. waarschijnlijk zonder nadere correctie is afgedrukt naar R. En dan overdreef
Coornhert niet als hij van ‘veel grove gebreken’ sprak. Hier laat ik enige volgen:
A.R.
vs. 5/6: Ick wil verhuysen en behoef sonderlinghen / G h e e n raet
H.
Ick wil verhuysen en behoef sonderlingen / G o e d e n raet
A.R.
vs. 70: Die met luste van G o d t ende quaet te verstaen...
H.
Die met luste van g o e d t ende quaet te verstaen...
A.R.
139: Elck arbeyde om my tot u w a e r t s te trecken
H.
Elck arbeyde om my tot h e m w a e r t s te trecken.
A.R.
377/78: Schickt u daer by en wilt l u s t e l i j c k l e e r e n

7)

Biografisch Woordenboek, i.v.
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Om door onsen klap die herten om te k e e r e n
H.
Schickt u daer by en wilt l i s t e l i j c k l o e r e n
Om door onsen clap die herten om te r o e r e n
A.R.
421: Waert (segghe ick) een Godt, hy sou den s i n n e n hoeden
H.
Waert (segge ic) een God, hy sou den z i j n e n hoeden
A.R.
752: Om dencken en doen 't gunt u l i e f mach verhooghen
H.
Om dencken en doen tgunt u l o f mach verhogen.
A.R.
753/4: Hier mercke ick in myn gedachten t e v e r s t y v e n
Hoe myn Wyf, sonder klagen, treuren of g r y v e n ...
H.
Hier mercke ick in mijn gedachten t e v e r s c h i j n e n
Hoe mijn Wijf, sonder clagen, troeren of g r i j n e n ...
A.R.
910: ... een schorfte s l a e f verderft al d'ander hoop
H.
... een schorft s c h a e p verderft al dander hoop
A.R.
937: 't Is alleens of ghy 't droomt, hoort, waent te s i j n of leeft
H.
Tes alleens of ghijt droomt, hoort, waent te s i e n of leeft
A.R.
1096: Maer want d'outheyt van selfs is een l u s t i c h gewicht
H.
Maer want doutheit van self is een l a s t i c h gewicht

Dit zijn de meest opmerkelijke verbeteringen van inderdaad grove fouten. Zelfs is
er in A.R. een geheel vers uitgevallen, dat we in H. terugvinden (371). Al deze
verbeteringen vinden we ook in de uitgave W.W.; deze mag dan volgens de Bibl.
Belg. afgedrukt zijn naar A.R., het lijdt geen twijfel of de bewerker heeft de ‘op nieus
ghesuverde’ tekst H. er mee vergeleken.
De uitgave R. is òf de originele druk, òf ze is een reeds gecorrigeerde
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herdruk van een ontbrekend origineel. Ik geloof niet dat Coornhert een totale en
principiële omwerking zou hebben aangeduid als ‘suvering’, nu we weten dat in een
vroegere druk dan H. zulke grove fouten inderdaad voorkwamen. Wij weten niet of
Coornhert reeds vóór 1550 een Abr. U. ‘in portefeuille’ heeft gehad, uit vier delen
bestaande, met ingewikkeld rederijkersrijm en met Nederlandse persoonsnamen,
voor mij staat het vast, dat de eerste gedrukte Abrahams Uytganck de vorm had,
die wij nu kennen.
Maar nu is die quaestie van dat 5e bedrijf, dat duidelijk de sporen draagt van ‘het
woordenboek’ nog niet opgelost. Misschien toch wel! Ook ik meende aanvankelijk,
dat alleen het 5e deel hiervan de bewijzen had. Eigenlijk kon men ook alleen daar
dergelijke naamverklaringen verwachten, omdat Abrahams gezelschap dan op weg
is en Sara zich door Loth laat inlichten over allerlei personen en landschappen. De
eerste vier delen behandelen de innerlijke strijd der hoofdpersonen en geven dus
minder aanleiding tot dergelijke uitstapjes. Maar toch treffen we er een plaats aan,
waarin duidelijk ontlening aan het Wdb. aanwezig is. Voor Sara geeft dit: domina
vel princeps. In het 5e deel vertaalt Coornhert dit aldus:
1215: Ende ghy Moeder want Sara heet een Vrouwe
Of Princes, die als een goede wil getrouwe...

Het niet-gebruikelijke woord is Prinses, afgeleid van Princeps. Welnu, deze titel
krijgt Sara ook reeds in het 3e deel, 4e uytkomen, als Fides zegt:
653: Daer street ghy vroom, Princes, seer ghetrouwelijck

Mijn conclusies zijn dus de volgende:
a. de ‘gezuiverde’ tekst van 1575 verschilt niet principiëel van de eventuele
onbekende originele druk.
b. bij het schrijven van Abrahams Uytganck heeft Coornhert het woordenboek
van 1565 gebruikt.
c. Abrahams Uytganck kan niet behoren tot Coornherts oudste werk.

's-Gravenhage.
P. V.D. MEULEN
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Algemeen Beschaafd en Maastrichts
of
La force d'intercourse et l'esprit de clocher (II)
We zijn intussen reeds gedeeltelijk op het gebied der klankwijzigingen terecht
gekomen. Voordat we wat nader op die klankwijzigingen ingaan, willen we eerst
een paar opmerkingen maken omtrent hetgeen met klankwijzigingen nauw kan
samenhangen nl. het dynamisch accent, de rekking van vocalen en diftongen en
de sleep- en stoottoon. Daar dynamisch accent in de spelling niet wordt
weergegeven, moeten we ons in deze tot onze persoonlijke ervaringen bepalen.
We menen dan te hebben opgemerkt, dat vooral bij de bastaardwoorden het
dynamisch accent nog al eens verschilde met dat in het A.N. Het Maastrichts
accentueerde vaak in overeenstemming met het gewone accentsysteem ook daar
waar het A.N. het vreemde accent behield. In het Maastrichts accentueerde men
(zie boven) derhalve bu'ro, kaf'fee, ka'jee, pal'to, in het A.N. valt het accent op het
tweede lid. Welnu, men hoort tegenwoordig hoe langer hoe meer in het Maatrichts
buro', kaffee', kajee'. Misschien is dit weer niet zuiver A.N. invloed, maar is de nieuwe
accentuering een reaktie tegen of afkeer van Frans-onkundige volksheid, zoals dat
ook met de Haagse uitspraak-evolutie porte-monnaie > portemenee > porte-monnaie
31)
het geval schijnt te zijn . Tou'bak (< toebak) wordt nog niet verdrongen door tabak'
(< Fr. tabac). Bij buro ontwikkelt zich een betekenisverschil nl. de bu'ro = politiebureau
en 't buro' = meubel, kantoor.
32)
De zogenaamde rekking van vokalen en diftongen komt in het algemeen bij de
jonge generatie en de hogere sociale kringen minder

31)
32)

Verg. C.B. van Haeringen NTg 30, blz. 159.
De door Fra. aldus geformuleerde regel: ‘De gesloten a, gevolgd door l, m, n wordt verlengd
tot aa: aal, gevaal, staal, vaals (valsch) enz.; - taam, laam, laamp, daamp, aambacht enz.; maan, braand, laang, klaank enz.’ is niet meer algemeen. Of de regel in Franquinets tijd dat
wel is geweest? De uitspraken van Fra. wekken hier en daar twijfel.
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voor dan bij de oude generatie en de lagere sociale kringen. Men hoort in het eerste
geval meer de ongerekte uitspraak van bank, al, danse, van, dan de gerekte. De
enigszins minachtende uitlating van een jong student over de taal van een oude,
tot de kleine burgerij behorende Maastrichtenaar: ‘Dee sprik dat laangk Mestreechs’
is in dezen typerend. In het geschreven Maastrichts zien we de rekking b.v. bij de
pas genoemde woorden door middel van de spelling van dubbele a niet altijd
weergegeven. Bij het boven vermelde lam: laam drukt de rekking
betekenisdifferentiëring uit.
Sleep- en valtoon worden, indien ze funktie- of betekenisverschil uitdrukken,
meestal nog goed onderscheiden. Niemand die Maastrichts kent, zal de sleeptoon
verwaarlozen, noch in het enkelvoud boum, bein, peerd tegenover het meervoud
zonder sleeptoon bein, buim, peerd, noch in broet (= bruid), hoed (= huid), ouch (=
ook), moer ( = muur), douf (= doof), tegenover het sleeptoonloze broed (= brood),
hoed (= hoed), oug (= oog), Moer (= Moor), douf (= duif). Wel wordt aan sleep- en
valtoon in het rijm niet altijd de hand gehouden. Zo in
Iech zit hij in m'n kluis,
'ch Höb väöl op mie gewete.
't Is hij gaar neet pluis:
Iech loer in de planete,

waarin kluis, dat geen sleeptoon heeft, rijmt op pluis, waarvan de ui normaliter wel
sleeptoon heeft evenals de uu in pluus. Soortgelijk rijm weeg (= weg) met sleeptoon:
leech (= licht) zonder sleeptoon, sterker nog: stél wonder sl.: hel (= hard) met sl.
In de evolutielijn van het A.N. ligt het soms gelijkworden van de ó (> germ, ŭ) met
de o (< germ. o). Terwijl Hou. uitsluitend als uitspraak opgeeft krómme (verbogen
vorm v. krómp, ohd. chrump), jóng (ohd. en os. jung), lóng (ohd. lunga), tóng (ohd.
33)
zunga), tón (ohd. tunna), zón (ohd. sunna) , hoort men, en ziet men gedrukt kromme,
jong, long, tong, ton, zon. De verkleinwoorden hebben gewoonlijk de Umlaut van
ó: jungske, lungske, tungske, tunneke, zunneke. Bij betekenisdifferentiëring vallen
beide o's niet samen b.v. bók

33)

Zie Hou. de woordenlijst en § 96.
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(= buk): bok (= mannetjesgeit), klók (= kloek zn.): klok ( = uurwerk), póp (= poupée):
pop (- gulden), stóp ( = stoep): stop (= kurk). ó en o zijn in deze gevallen toch wel
fonemen. In slordig rijm onderscheidt men beide klanken dikwijls niet. Aldus rijmt
tróp op Job en tóp op op.
Een vergelijking tussen hetgeen Fra. ons leert over de klinkers en tweeklanken
en de door hem gegeven voorbeelden met de tegenwoordige werkelijkheid toont
ons weer andere verschillen tussen 1853 en nu, gedeeltelijk het gevolg van A.N.
invloed.

Fra. sprak uit:

Thans zegt men algemeen:

prechtig § 2 Ib

prachtig

smeike § 4 3

smeke

fiest § 4 4

fies, naast fees

kroke § 5 2

kreuke

dés § 6 I

dis, gewoonlijk taofel

fabriek § 7 I

febrik

ivoer § 8 7

ivoor

fooi § 10 2

foj (= A.N. foei)

verfooije § 10 2

verfoeie

droepe § 12 2

drupe

verdeume § 9 2

verdomme

34)

35)

36)

Fra. geeft ook op de uitspraak hijge, dus met diftongering. Olterdissen schrijft
echter, een halve eeuw later, hiege: ‘dao is ruizing gewees in de kaffee’, hiegde ze.
Men zou het omgekeerde verwachten.
De consonanten zijn voor zover dat nog is na te gaan, weinig veranderd. Alleen
de oorspronkelijk zuiver affektieve uitspraak van sjt in dat is sjterrek! sjteinaaid!
waarnaast de affektloze sterrek, steinaaid, schijnt - hetgeen het tegenovergestelde
van A.N. expansie is

34)
35)

36)

Vooral in samenstellingen: 't feesgebouw van de Staar; 't dörrep is in feeskleid veur de brónk
(Jaspar) en in afleiding: dat waor dao hiel feestelik gevierd (Olterdissen).
Fabriek heeft aan het vermaastrichtsingsproces niet weerstand geboden; fabriek was in 1853
nog een betrekkelijk nieuw woord, sedert is het aantal fabrieken steeds toegenomen en ‘'t
febrik’ is een van de belangrijkste elementen in het leven van het volk geworden. Vermoedelijk
dateren ook het reeds in een ander verband aangehaalde kèzjem en kollefitsje uit dezelfde
tijd, dat de fabriek 't febrik werd.
Toch nog in O 1901: wee wèlt! maag heum (l. häöm) verdeume.
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- in woorden, die van nature een zeker affekt hebben, ook, indien het zinsverband
geen affekt vereist, vrij gewoon te worden en zich vandaar uit te breiden over andere
woorden, zodat bij de jonge generatie de uitspraak sjtampe, sjtele, sjtrukele, sjterrek,
37)
esjtrant (= astrant) enz. normaal gaat worden . Het Hollandisme sr in woorden als
schraal, schril, schrikkelijk enz. wekte indertijd bij leerlingen van Maastrichtse stam
de lachlust op, als ze het hoorden van hun ‘Hollandse’ medeleerlingen of bij hun
‘Hollandse’ leraren, niet navolging, noch als ze A.N. spraken, noch als ze het hadden
over 't sjrieve, 't sjriewe, 't sjrikkeljaor enz.
Boven gaven we een voorbeeld van het uitsterven van een constructie (het dubbele
perfectum). De eigenlijke syntaxis, de woordschikking, is meestal in overeenstemming
geweest met het A.N. en blijkbaar op dezelfde wijze geëvolutionneerd, afgezien van
sporadische versnellingen of vertragingen. Omtrent enige constructies nog dit.
De dubbele ontkenning b.v. in Iech en weit 't neet leeft nog in het Maastrichts,
maar heeft toch al een ietwat archaïstisch karakter evenals in het A.N. Ik en weet
het niet. Echter klinkt het in Trijn de begijn zeer natuurlijk en echt: gei middel wat
ze neet genómmen en heet. Naast de ook in het A.N. bekende onpersoonlijke
constructies als 't rouk, 't fiets hij gemekelik (het rookt, het fietst hier makkelijk), was
in het Maastrichts 't belt allergewoonst, en is het nog. Ernaast begint echter ook op
te komen: dao weurd gebeld.
De wederkerende ww. ziech beechte, ziech beije hoort men ook niet reflexief:
Beijt veur stad en land en velder,
Beijt veur g'louf en ierzaamheid,
Beijt veural tot hij de glorie
Vaan Servaos noets óndergeit.
(Loontjens)

De wederkerige ziech kloppe, ziech roemele, ziech beurstele, ziech de woerheid
zègke enz. houden goed stand, natuurlijk ook, omdat elkan-

37)

Hetzelfde is op te merken bij sl, sm, sn, sp in Anlaut: sjloeper, sjmiete, sjnakke, sjpek, wel is
waar woorden, waarbij een affekt zeer voor de hand ligt.
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der, elkaar niet in het Maastrichts gewild zijn (aan elkaar = aonein, met elkaar =
mèdein).
Niet gemakkelijk zal het aan het A.N. vallen elk doeluitdrukkende veur door um
te vervangen en elk relativum wat in plaats vani dat ('t keend wat) te verdringen.
Tegenover het Noordnederlandse in de eerste plaats, dat een leenvertaling schijnt
te zijn van het Franse en premier lieu volgens P. Gerlach Royen en C.B. van
Haeringen (zie NTg 18, blz. III, XXIX, blz. 22) handhaaft zich het Brabants-Limburgse
op d.e.p. ook in het Maastrichtse op de ierste plaots, dat ‘volkomen idiomaties
Nederlands’ is, hetgeen men niet kan zeggen aangaande het Noordnederlandse in
d.e.p.
Tenslotte nog enige voorbeelden van wijzigingen in A.N. richting op het gebied
van woordvorming en buiging.
Het oude Maastrichtse suffix -s, dienende om samen met het prefix gesubstantieven van ww. te vormen, een herhaalde werking of handeling te kennen
gevende, krijgt steeds meer concurrentie in de vormingen zonder s. Naast gebedels,
gelachs, geluiers, gesjrieuws, gerammels (alle vijf nog bij Hou.) komen voor gebedel,
38)
gelach, geluier, gesjrieuw, gerammel .
Het suffix -se, van mannelijke persoonsnamen vrouwelijke vormende, is
improductief geworden. Wel handhaven zich de oude afleidingen hoeshèlderse,
naoberse, opkuiperse, zwiegerse en ook strikeers en nejeers, maar nieuwe als
fietserse, verplegerse (fietseers, verplegeers) hoort men niet en de Jansense, de
Mawhinse voor de vrouw van Jansen, Mahwin, afleidingen, die een halve eeuw
terug nog vrij gangbaar waren, zijn thans gewoonlijk alleen humoristisch bedoeld.
39)
Ook het suffix -igheid, naar aanleiding waarvan Fra. beweert, dat de afleiding
met -igheid ‘bijna altijd plaatsheeft’ (verg. de A.N. afleidingen kleinigheid,
nieuwsgierigheid, vuiligheid, zoetigheid), verliest terrein. Hou. is dan ook spaarzamer
met zijn voorbeelden dan Fra.

38)
39)

Idem gedónder, geduij, gejiemer, geklaog, gepraot, gesjater naast gedónders, geduijs enz.
Fra. § 15 2.
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Een feit is het dat naast de afleidingen op -igheid die op -heid dikwijls voorkomen:
dómmigheid naast dómheid, luiigheid naast luiheid, slummigheid naast slumheid,
nu en dan met kleine affekt- of betekenisschakering. Men hoort steevast: valsheid
in gesjrifte, niet valsigheid i.g. Eveneens komen de suffixen -etig en -tere in 't
gedrang, zodat b.v. springetig, speuletig (bij Fra.) reeds betrekkelijk weinig gehoord
worden, terwijl - helaas! - zelfs loupentere, wandelentere enz. soms loupend(e),
wandelend(e) worden.
A.N. invloed is misschien ook het opkomen van de meervoudsvorming door middel
40)
van uitgangen, naast de isosyllabische. Fra. geeft als meervoud van kraom alleen
kräöm. Tegenwoordig spreekt men altijd van kraome. Naast bök, benk, häös, häök,
41)
mör, kump, kneuk van baanke, haoze, haoke, moere, kómpe (in De Kómpe), knobe .
Indien Hou. bij de meervouden, die geheel gelijk zijn aan het enkelvoud, opnoemt
neus, pruuk, zeeg (blz. 56 § 197 V), dan moet men hierbij voegen, cat tegenwoordig
neuze, pruke, zege minstens even vaak gehoord worden en dat naast het meervoud
jaor het steeds luidt: jaore geleije. Waarschijnlijk zijn overigens déze meervouden
oorspronkelijker dan de isosyllabische, daar het immers, ook volgens Hou., best
mogelijk is, dat de isosyllabische door apocope van de meervoudsuitgang e (ə) zijn
ontstaan.
Het is juist, naar Hou. voor zijn tijd vaststelt, dat de meervoudsuitgang -er zich
uitbreidde. Maar thans komen de meervouden met -e in plaats van -er weer vrij veel
in zwang, dus: take, stekke, stökke, sjepe, kanonne naast taker, stekker, stökker,
42)
sjeper, kanonder .
Zouden de hierboven gesienjaleerde wijzigingen, voor zover veroorzaakt door het
A.N., het begin zijn van een onweerstaanbaar A.N. offensief met als resultaat een
A.N. nivellering? Al gaat het die kant

40)
41)

42)

Fra. & 16 3 b.
Tösse de kraome hóng 'nen iemeujetige reuk van oliekeuk. Eine van de ierste kraome waos
‘De Ketel’. (Olterdissen).
En gaof miech dóf op dóf op mien verkneuzde knoke. (Olterdissen), totdat me de ‘haoken en
ouge’ meister waor. (Olterdissen).
Sjeper in S 1883; idem ald. kanonder: achter de piejotte kaome de kanonneers mèt de
kanonder.
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uit, alles bij elkaar genomen is de struktuur van het Maastrichts nog niet ernstig
aangetast. In de lexicologische sector, die zoals gewoonlijk het meest blootstaat,
is het verweer nog altijd krachtig en niet zonder succes.
Ten eerste komen de meeste A.N. indringers er niet zonder kleerscheuren af: ze
worden op een of andere manier vermaastrichtst, vaak wat de klinkers en
43)
medeklinkers, altijd wat de bulging betreft . Toen Olterdissen de vervanging van
mispele, spinnewefsel door wèsp, wèb als verhollandsing betreurde, had men hem
kunnen troosten met erop te wijzen, dat die è in beide woorden toch geen zuiver
Hollands was, maar Maastrichts. De è en ook de ó b.v. ónderwijzer (de ó wordt door
sommigen geheel als ō uitgesproken en geschreven, dus: oonderwijzer) verdringen
dikwijls de A.N. klanken in de binnengedrongen A.N. woorden.
Elke sch en schr wordt onherroepelijk sj en sjr.
Aan het woordeinde na een medeklinker, behalve l, n, r wordt elke d of t, tenzij
deze buigingsuitgangen zijn, geapokopeerd.
Rekking, val- en sleeptoon ondermijnen vaak de eigen aard van de vreemdeling.
Tenslotte worden de ‘Hollanders’ nu en dan geïsoleerd door betekenis- en
44)
affektdifferentiëring .
Het resultaat van een vermaastrichtsingsproces handhaaft zich ook in de namen
van oud-ingezetenen ondanks adresboeken en telefoongidsen. Dies heten b.v.
Schoonbrood, Schappin, Schefman, Bastiaens, Daenen, Dumoulin in de wandeling:
Sjoenbroed, Sjapping, Sjefman,

43)

44)

Die vermaastrichtsing ondervonden in de Franse tijd en thans nog de Franse indringers, zoals
kèzjem, kollefitsje, 't febrik, de suffixen -ment, -et(te), die werden tot mint en èt b.v.
aongazjemint, mansjèt. En de Engelse gaat het evenzo, al worden deze meestal via het A.N.
overgenomen. Men verbuigt in het Maastr. spietsje, spiedzjde, gespietsj, spörte, spördde,
gespört, starte, stardde, gestart, tooste, toozde, getoos, tosse, tozde, getos.
Eéndagsvliegen komen en gaan gewoonlijk ongedeerd. Aldus ook meestal de via straat- of
volkslied binnendringende A.N. woorden, vormen en klanken. Maar him gebruikssfeer beperkt
zich tot het lied. Iedere Maastrichtenaar kent da beide met Carnaval uitentreure gezongen
liedjes En dan hebben zij een paar laarzen aan en Jij moet met so draaien, maar in het
dagelijkse leven slaan stievel, sjoon, diech, de elke laars en elk jij uit het veld.
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Bastiaons, Daone, Du'meling of Dummeling'. Als Vrijthof, Looiersgracht, Munt(straat),
Jodenstraat nog steeds heten Vrietof, Luregraof, De Mäönt (mannelijk), Jäöstraot,
dan bewijst dit, dat deze oude namen zich eveneens handhaven ondanks de
straatbordjes. Nuijstraot voor het jonge Nieuwstraat is een gehele vermaastrichtsing,
terwiji Statiónsstraot voor het jonge Stationsstraat een gedeeltelijke is, daar de
gehele zou luiden Stasiestraot.
Een zeker aantal A.N. woorden schijnt in het tegenwoordige Maastrichts, zelfs niet
via samenstellingen en koppelingen een bescheiden plaatsje te kunnen veroveren.
Onder die vogels van Hollandse pluimage zijn er, die toch tot verrijking van de
Maastrichtse woordenschat zouden dienen, indien nl. het Maastrichts slechts het
45)
begrip kan uitdrukken met een omschrijving. Ziehier enige voorbeelden :
A.N.
blozen

Maastrichts
roed weurde, 'n kleur kriege

boos

koed

breien

strikke

brij

pap

dicht

touw

fraai

sjoen

hoeveelheid

ondanks wieväöl steeds omschreven

mooi

sjoen

naar

akelig, akelik

naast

neve

ontbijten

koffiedrinken

ooi

sjaop

pret

plezeer

pruilen

mótse, mónke

rijtuig

kouts, vwattuur, vetuur (e = ə)

ruiker

boekèt

ver(re)

wied

46)

47)

De reden van het niet gewild zijn van zulke woorden kan men somtijds vermoeden.

45)
46)
47)

Men vergelijke ook de namen uit de Nat. Hist. blz. III.
Olterdissen: ramme en ooie kinne veer neet; 't is hij mer de sjaopebok en 't sjaop ‘tout court’.
‘Hollandse pretjes’ spottend van Hollandse meisjes. Enigszins spottend is palzier.
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Blozen is misschien geen persona grata wegens het Maastr. bloze = blazen; ontbijten,
omdat men 's morgens ‘koffie’ (geen thee) dronk, en te 1 uur at, eventueel dineerde,
48)
maar geen koffiedronk; ruiker wegens het Maastr. ruiker = roker .
Waarom echter fraai, dat vroeger moet zijn voorgekomen blijkens het liedje op
Muneke Bex in 1790:
Breussel, Leuve en Douwauy
49)
Roope 't is veur Mastreegh froauy

uit Maastricht is verbannen, is ons niet duidelijk.
In verband met dit defektieve in de woordenschat, wijzen we er ook op, dat bij
sommige woorden bepaalde buigingsvormen ontbreken. Het participium gesjaope
(= geschapen) staat zelfs geheel alleen, zodat bv. ‘God schiep de mens’ in het
Maastr. moet luiden ‘God heet de mins gesjaope’. Sjöpsel (= schepsel) is zeer
gewoon: wie mennig sjöpsel get stokes menkeert (Polis). En sjöppe = a) schoppen,
b) scheppen, putten eveneens. Is dit laatste sjöppe de reden geweest van de
ondergang van een ander sjöppe = uit het niet te voorschijn brengen? Er bestaat
een enkelvoud leed (= lied) naast het meer voorkomende leedsje (= liedje). Maar
het meervoud van leed luidt steevast leedsjes, al schrijft men sporadisch onder
50)
Hollandse invloed wel eens ledere . Heeft hier het meervoud van lid nl. lede (=
lidmaten) een rol gespeeld? Waarom echter bestaat alleen nisje (= nichtje en nicht)
in de verkleiningsvorm?
Terwijl in het A.N. de ‘geslachten’ der woorden ondanks woorden-

48)

Ofschoon A.N. dood, dode (zn.) beantwoorden aan Maastr. doed, doeje, is er geen Maastr.
woord voor het ww. doden. Wegens het Maastr. doeje dat dooien betekent? Alleen las ik een
enkele maal bij Olterdissen de vorm gedud = gedood. Anders hoort en leest men doedmake,
kepotmake, vermaorde enz. Deze gevallen kunnen dus wel voorbeelden zijn van
homoniemenvrees in een dialekt. Dat men echter voorzichtig moet zijn met het argument
homoniemenvrees, blijkt duidelijk uit C.G.N. de Vooys, Homoniemenvrees,
Homoniemenvermijding in de NTg 33, blz.1-17.

49)

Mestreechter Spraok blz. 23; eveneens in O 1857: iech gluif m'n ziel, dat waos al fraoj
(rijmende op vlaoj).

50)

Advertentieblad voor Limburg Nr. 3854, 74 Jg. 28 April 1945: ‘leet heer de klokke de
plechtige Valeriusledere zinge’, maar iets later: ‘heet heer ouch tot taak nuij leedjes op de
trommel te zette’ (Fons v. Hees).

2

ste
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lijsten, sterk in het gedrang komen en in de praktijk behalve bij de
voornaamwoordelijke aanduiding (vervanging) het drieklassensysteem, mannelijk,
vrouwelijk en onzijdig, plaats maakt voor het tweeklassensysteem, de de- en
het-woorden, handhaaft zich in het Maastrichts het drieklassensysteem nog steeds
krachtig zowel bij de voornaamwoordelijke aanduiding (vervanging) als bij de buiging
in het enkelvoud van het onbepaalde lidwoord en van sommige attributief gebruikte
51)
bijv. voornaamwoorden . Dat gevoel (of moet men

51)

Overigens verschijnt dikwijls een 'n in plaats van e in het onzijdig enkelvoud van het onbepaald
lidwoord en een m'n, d'n, z'n in plaats van me, de, ze eveneens in het onzijdig enkelvoud, als
het zelfstandig naamwoord zelf met een d, t, h of een klinker begint of de attributieve bepaling
die aan het zelfstandig naamwoord voorafgaat.
e de, ze wief

maar

'n, d'n, z'n duvels
wief

e, de, me zwart
duuske

'n, d'n, m'n duuske

e, de, ze smaal
teurensje

'n, d'n, z'n teurensje

ze, de, e vèt ezelke

'n, d'n, m'n ezelke

enz.
Dr. J.L. Pauwels, Bijdrage tot de kennis van het geslacht der substantieven in Zuid-Nederland
(Uitgave van de Kon. Commissie voor toponomie en dialectologie, Tongeren 1938) stelt ook
vast, dat in veel Zuidnederlandse dialekten ən staat voor een onzijdig woord, dat met t begint.
De gevallen zullen wel evenals in het Maastrichts, toch ook een Zuidnederlands dialekt, niet
uitsluitend voor t voorkomen. Deze n verschijnt onder soortgelijke omstandigheden ook in
het mannelijk enkelvoud, subjekts- en objektsvorm:
'ne maan

'nen dikke maan

'nen ezel

'nen dikken ezel

'ne magere maan

'ne mageren ezel

Deze n idem bij deze, dee (= die), de enz.
De n kan o.i. slechts gedeeltelijk een sandhi-n zijn. Immers onder dezelfde fonetische
omstandigheden verschijnt de n niet, als het woord in een andere funktie voorkomt dan
subjekt- en objektfunktie enkelvoud.

enkelvoud

meervoud

d'n duvel, d'n erremen duvel

de duvele, de errem duvele

de roeien duvel

de roei duvele.

Sluit zich bij deze gevallen aan het bij sommige Maastrichtenaars gehoorde onderscheid
tussen

enkelvoud

meervoud

brevendreger

brevedregers

droeventros

droevetrosse

hierenhoes

hierehoezer.

enz. enz.?
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zeggen: taalgeheugen?) voor een grammatisch geslacht verhindert niet, dat een
aanzienlijk aantal woorden een ander geslacht heeft dan in de woordenlijst van De
V. en Te W. Ziehier één honderdtal van de honderden.

Maastrichts

52)

De V. e. Te W.

53)

1 aal, voorwerpsn. m.; stofn. v.

iel, steeds m.

2 andijvie, v.

andievie, m.

3 azalea, v.

azalea, m.

4 baars, voorwerpsn. m.; stofn. v.

baars, steeds m.

5 bagage, v.

{ bagazje (reisgoed) v.

5 bagage, v.

{ bagazje (schorriemorrie) o.

54)

6 bal (danspartij) o.

bal, m.

7 bassin, o.

De Bassing (havenkom)

8 bloemkool, v.

blomkuul, m.

9 bodega, v.

bodega, m.

55)

m.

10 boot, v.

boot, m.

11 bouquet, m.

boekèt, o.

56)

52)

7

Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal door L. De Vries en L.A. Te Winkel ,
door Dr. A. Beets; bij het ontbreken van het woord in deze lijst werd gevolgd het
19

53)

54)
55)

56)

Handwoordenboek van Koenen-Endepols .
De meeste namen van vissen - vès en de samenstellingen als meivès, sjèlvès in de eerste
plaats - derhalve baars, snook enz. zijn zowel als stofnaam als voorwerpsnaam m. Er bestaat
in alle geval geen genuskontrast, hetgeen P. Gerlach Royen in het algemeen meent te kunnen
vaststellen voor Zuidelijke dialekten (NTg 28, blz. 33).
Uit de volgende woorden blijkt reeds, dat vele namen van planten en bloemen m. zijn in het
Maastrichts.
Namen van dansen zijn in het algemeen m. in het Maastr. zoals polka, sjottiesj, wals, foxtrott,
charleston enz. Ook de namen van wijnen zijn m. Bordeaux, Julien, Pauillac enz. Hetzelfde
stelde Dr. A.E Van Beughem vast in Bijdrage tot de studie van het geslacht der zelfstandige
naamwoorden in de Zuidnederlandsche dialecten HTopDial 8 (1934) voor de Zuidnederlandse
dialekten in België. Zie over de Zuidned. geslachten verder Dr. Leo Goemans, Over het
geslacht van aan het Fransch ontleende zaaknamen in het Nederlandsch MedV A 1937 blz.
769-789 en het V. Beughem aanvullend werk van Dr. J.L. Pauwels, bovengenoemd.
Boot was in het Mnl. m. Andere overeenstemmingen in geslacht tussen het Maastrichts en
het Mnl. o.a. nog: Mnl. cudde, o. (later v.), beest, v. (later o.), raven, m., scotel, v., scoudere,
v., sneeuw, m. (gewoonlijk tenminste), wortele, v., zale, m. (soms v.). Maastr. köd, o., bies,
v., raof, m. sjotel, v., snie, m. wortel, v, zaol, m. enz. Op grond van der Rabe, die Schüssel,
der Schnee, die Wurzel, der Saal en andere overeenstemmingen in geslacht met het Hoogduits
uitsluitend te denken aan Rijnlandse invloeden op het Maastrichts is dus niet nodig.
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De V. e. Te W.
12 brok, m. en v.

Maastrichts
brok, m.

13 bureau, o.

bu'ro, m. (soms o. en buro').

14 bussel, m.

bössel, v.

15 concours, o.

concours, m.

16 deksel, o.

dèksel, m.

57)

17 credo, o.

credo, m.

18 diktee, o.

diktee, m.

19 diner, o.

diner, m.

20 dood, m.

doed, m. en v.

21 dossier, o.

dossjee, m.

22 dozijn, o.

dozijn, o. en v.

23 duo, o

duwo, m.

24 echo, v.

echo, m.

25 elastiek, o.

èllestik, m.

26 excuus, o.

ekskuis, v. en o.

27 fabriek, v.

febrik, o.

28 festival, o.

festival, m.

29 fiets, v.

fiets, m. (ook wel fits, m.)

30 fijt, v.

fiet, o.

31 filiaal, o.

filiaal, v.

32 film, v. en o.

film, m.

33 fonds, o.

fóns, o. en m.

34 fonograaf, v.

fonograaf, m.

35 fret, o.

fret, o. en v.

36 gang (wijze van lopen) m. }

gaangk, steeds m.

gang (gaanderij, weg) v. }

gaangk, steeds m.

58)

57)

58)

Tal van Franse bastaardwoorden, volgens De V. en Te W.o., hebben in het Maastrichts het
geslacht der Franse woorden. Behalve de in deze lijst voorkomende nog: congé, défilé, menu,
quattuor, souper ook door Van Beughem (zie noot 55) vermeld. Verg. ook het aanhangsel in
het boven vermelde artikel van Goemans (blz. 785).
De Lat. namen van gebeden, kerkzangen en delen der Mis zijn in het Maastr. over het
algemeen m., dus ook gloria, tedeum, paternoster (idem bij V. Beughem en Goemans).
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De V. e. Te W.
37 gas, o.

Maastrichts
gaas, m.

38 gips, o.

gips, m.

39 graat (ruggegraat, visgraat) v.

graot, m.

40 haven, v.

haven, m.

41 haver, v.

haver, m.

42 hazepeper, v.

haozepeper, m.

43 jas, v.

jas, m.

44 kaf, o.

kaof, m.

45 ladder, v.

lèdder, m.

46 markt, v.

merret, m.

47 mergel, v.

merregel, m.

48 monstrans, m.

monstrans, v.

49 muil (bek), m.

moul, v.

50 muziek, v.

muziek, v. en o.

51 nacht, m.

nach, v.

52 neus, m.

neus, v.

53 nummer, o.

nummer, m.

54 oksaal, o.

oksaol, m.

55 olie, vr.

olie, m.

56 oog, o.

oug, v. (ook wel: o.)

57 overschot, o.

euversjoot, m.

58 plein, o.

De Plein (= Onzelie-vevrouwenplein) m.

59 peper, v.

peper, m.

60 peterselie, v.

pitterseelje, m.

61 petroleum, v.

petroleum, m., petrol', m.

62 Pinksteren, v.

Pinkstere, m.

63 plak (schijf, doek), v.

plak, m.

64 pluche, o.

plusj, m.

65 port (bestelloon), o.

port, m.

66 portemonnaie, v.

portemonnee, m.

67 postelein, v.

postelein, m.

68 prei, v.

poor, m.

59)

59)

In NTg 28, 176 klassificeert Gerlach Royen moer (= muur) v. en noemt Limburgs: ein moer:
ze is u. Maastr. moer is m. en derhalve eine moer: heer is umgewejd.
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De V. e. Te W.
69 programma, program, o.

Maastrichts
programma, program, m.

70 prop, v.

prop, m.

71 pulver, o.

pollefer, m.

72 prul, o.

pröl, m.

73 raam, o.

raom, m.

74 rabarber, v.

rabarber, m.

75 rijst, v.

ries, m.

76 riool, o.

riejool, v.

77 roest, o.

ros, m.

78 sabel, v.

sabel, m.

79 salade, sla, v.

slaoj, m.

80 satijn, satinet, o.

satien, satinèt, m.

81 scheen, v.

sjeen, m.

82 schouder, m.

sjouwer, v.

83 servet, o.

servèt, v.

84 sik (kinbaard), v.

sik, m.

85 slijk, slik, o.

sliek, m.

86 slijm, o.

sliem, m.

87 slip, v.

slip, m.

88 sneeuw, v.

snie, m.

89 snor, v.

snor, m.

90 snot, o.

snòts, m.

91 snuif, v.

snouf, m.

92 snuit, m.

snoets, v.

93 sok, v.

zok, m.

94 stof (stoffage), v. stof (stuifzand), o.

stof, o.

94 stof (stoffage), v. stof (stuifzand), o.

stöb, m.

95 spijt, v.

spiet, m.

96 sport, v.

sport, m.

97 staaf, v.

staaf, m.

98 stomp (overblijfsel) v.

stómp, m.

99 suiker, v.

sókker, m.

60)

60)

Veel van deze Engelse leenwoorden hebben in het Maastr. het m. geslacht, zoals spurt,
spietsj, tram, tunnel en het sedert 1944 in Maastricht zo populaire zjiep (met valtoon) en tenk
(met sleeptoon).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65
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tou'bak, m.

Een volledige geslachtslijst vertoont ongeveer dezelfde verhoudingen als deze
100-woordenlijst. Ontwijfelbaar is het, dat het gevoel voor
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een grammatisch geslacht niettegenstaande de tegenwoordige tweeklassentendens
van het A.N. zich in het Maastrichts handhaaft, maar ook dat dit geschiedt op eigen
manier met allerlei afwijkingen van de jarenlang op de scholen onderwezen officiële
61)
geslachtslijst van De V. en Te W. .
Geheel onjuist zou natuurlijk de gevolgtrekking zijn, dat wegens enige algemene
overeenkomsten met de Zuidnederlandse dialekten in België, het Maastrichts met
deze dialekten een gesloten eenheid zou vormen, wat de geslachten betreft. In de
bovengenoemde studies van Van Beughem en Goemans vindt men bewijzen van
het tegendeel te kust en te keur. Zij derhalve, die de regeling van De V. en Te W.
wilden handhaven op grond van het gevoel voor grammatisch geslacht in de
Zuidnederlandse dialekten, vergaten, dat dit gevoel zich op geheel andere wijze
openbaart als in de regeling van De V. en Te W., in ieder dialekt op eigen wijze,
ook in het Maastrichts.
Maastricht
H.J.E. ENDEPOLS

61)

Andere voorbeelden van het verschil in ‘geslacht’ tussen De V. en Te W. en het Maastrichts
ook in P.H.M. Shepherd, Van Taol naar Taal, Maastricht 1946, blz. 37 en vlgd. Het boekje
bevat heel wat materiaal voor wie de gave des onderscheids bezit.
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De bruikbaarheid van Hoeufft getoetst
De in 1836 te Breda verschenen Proeve van Bredaasch Taal-eigen of lijst van eenige
in de stad en den lande van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van ons
vaderland min gewone woorden en spreekwijzen van Mr. J.H. Hoeufft lokt de huidige
dialectvorser niet bijzonder aan. Hij vindt er weliswaar een schat van woorden als
beeldje, bedigt, baduit, beletten, bestuiten, betonie, bewonderen, driegen, drispelen,
echel, etske jagen, krooi, loos, mijdelijk, ont, reep, schoer, schop, snaar en tikko,
die door en door West-Noordbrabants zijn. Maar het verouderde etymologische
apparaat van het boek werkt in letterlijke zin reeds vanaf het eerste artikel
beangstigend. Bovendien rust op het boek het odium dat Kloeke erover uitsprak:
dat men van het gehele dialect zelfs bij benadering nog geen voorstelling kreeg
(Grootaers-Kloeke, Handleiding 4). Tenslotte is het in taalgeografisch opzicht minder
aanlokkelijk, omdat in de titel staat dat de woorden gebruikelijk zijn zowel in ‘de stad’
als ‘den lande van Breda’ en een juiste localisering hiermee in het midden gelaten
wordt. Zeker wordt de gebruikssfeer, zowel in sociale als in geografische betekenis,
meer dan eens vermeld. Ik wijs o.a. op volgende voorbeelden: 692 worp ‘de
pottenbakkers te Oosterhout en elders in de Baronie van Breda’; 693 wijf ‘De
bouwlieden der Baronie van Breda, aan den kant der Langestraat wonende’; 694
wijnsteker ‘Te Breda en in den omtrek’; 362 lod ‘te Breda onder den burgerstand’;
354 leerdig ‘te Breda, onder den burgerstand’; 412 noom ‘meest onder de landlieden
en de geringste soort van stedelingen’; 482 rasteel ‘in den omtrek van het Markiezaat
van Bergenop-Zoom’; 519 scheut ‘bij de landlieden dezer streken’; 534 schreeuwen
‘In de stad van Breda is het mede niet vreemd’. Maar de gevallen dat er bij het artikel
geen geographische aanduiding wordt gegeven of enkel ‘hier’ staat, vormen een
overstelpende meerderheid. En wat men dan te concluderen heeft wordt nog
verduidelijkt door gevallen als deze: 143 ergend ‘hier veel, vooral bij lieden van den
beschaafden stand’; 231 ‘Hannen, voor handen, hoort men hier ten
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platten lande zoo wel, als in het Markiezaat van Bergen-op-Zoom’; 440 ‘Oudvader
wordt hier veel, vooral ten platten land, gezegd voor grootvader’. Deze en soortgelijke
gevallen tonen ons dat de schrijver in de regel met de localisering stad en/of baronie
meent te kunnen volstaan. Als het dus niet uitdrukkelijk anders is aangegeven
kunnen de opgaven òf voor de stad, òf voor de baronie, òf voor beide bedoeld zijn.
Zo vormt dus het feit dat een woord of vorm zonder meer bij Hoeufft vermeld
wordt, terwijl het bovendien nu nog althans in de omtrek van Breda voorkomt nog
geen bewijs dat het tòèn in de stad Breda voorkwam.
De betrouwbaarheid van het boek is, naar ik meen, zèèr groot. Zeker geeft het
verschijnselen die thans in de Baronie niet (meer) aangetroffen worden. Ik wijs bijv.
op de umlaut in de groep met âj: 62 bezeid bezaaid, 126 dreijen draaien, 330 kreijen
kraaien, 595 tei taai, 679 weijen waaien, 701 zeijen zaaien, 713 zweijen zwaaien,
waarvan ik de isoglosse gaf in mijn Onderzoek Krt 48, § 106 of de ft-vorm in zoft
naast zocht voor ‘zacht’ (706), waarvan men de isoglosse in mijn Onderzoek krt 36
vindt. Maar dit zijn uitzonderingen in het hele woordenboek van meer dan 700
bladzijden. Ik heb dan ook bijna geen vormen gevonden die mij verdacht voorkomen.
Zulks was uitsluitend het geval met 208 gold, golden voor goud, gouden, waarvan
ik toch stellig meen dat het ook toen reeds tot het noordoosten van het land beperkt
was, en het dito (387) miegen ‘urinare’ waarvan Hoeufft overigens zelf zegt: ‘Het is
een thans verouderd woord, in Neder-Saksen nog in de straattaal gebruikelijk’.
Deze laatste opmerking brengt ons trouwens op een heel ander chapiter. Al is
Hoeufft nauwkeurig en localiseerbaar ten aanzien van de ruimte, dan neemt dat
nog niet weg dat hij niet steeds duidelijk is omtrent de tijd. Waar hij zegt dat een
woord nòg in Breda of zijn omgeving gebruikelijk is, zullen wij dat niet in twijfel
behoeven te trekken. Maar anders hebben wij geen garantie dat hij het woord niet
in een oud Bredaas geschreven stuk heeft aangetroffen en het daarom geeft. Zó
geloof ik de opname van duk dikwijls op p. 131 te moeten verklaren. Immers nadat
hij het woord eerst gewoon vermeld heeft,
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zegt hij: ‘In Gelderland is het op sommige plaatsen nog zeer gebruikelijk... Duck en
ducke heb ik in de oude taal wel gevonden, en men zegt het nog, naar ik meen, in
1)
Groningen en de Ommelanden’ . Er komen trouwens in dit boek van 1836 ook
verschillende benamingen voor van instellingen uit de oude republiek. Ook lijkt mij
vernoeijen, dat hij naast vernooijen verdrieten, spijten p. 640 opgeeft, verdacht veel
op een in geschrifte aangetroffen vorm.
Wij kunnen dus concluderen, dat Hoeufft ons doorgaans in het onzekere laat of
hij het woord in de stad of op het platteland vond, en of hij het uit Bredase stukken
dan wel uit de volksmond optekende. Maar gefantaseerd heeft hij niet. Zo moeten
wij dus op zijn getuigenis aannemen dat het stopwoord zulle (p. 712) ‘in de
gemeenzame verkeering’ voorkwam, al doet het ons nòg zo typisch Belgisch aan.
Trouwens Hoeufft leefde in de tijd van het Verenigd Koninkrijk. En de velare vormen
bingen voor binden en vingen voor vinden, worden door Hoeufft (blz. 69 en 654) tè
resoluut respectievelijk ‘ten platten lande’ en ‘onder de landlieden’ gelocaliseerd
dan dat ik zijn bewering in twijfel zou willen trekken. Daarom moeten wij van hem
ook geloven dat de ‘landlieden omstreeks Breda’ het thans on-Brabantse en voor
de ontkenning nog gebruikten (277) en zijn ook zijn opgaven 261 houdersse houdster,
321 koopersse, kustersse, meestersse en 639 verkoopersse verkoopster zeker door
hem gehoord, te zekerder daar hij p. 110 zegt: ‘Dienaarsse of Dienersse voor
Dienaresse, hoort men nog zer veel aan den Zuid-Brabandschen kant’. Iets dergelijks
geldt dan ook voor zel ‘zal’ (p. 701) dat hij ‘In den dagelijkschen omgang’ en ‘op
meer plaatsen van Noord-Braband’ aantrof en van het nog vreemdere vand voor
vond, dat hij zegt, nu en dan van buitenlieden gehoord te hebben.
Slechts twee onnauwkeurigheden meen ik bij Hoeufft opgemerkt te hebben. Zeer
terecht vermeldt hij van tijd tot tijd de klinkerverkorting

1)

Wel is het vocalisme van dit woord voor Breda vreemd; cfr. Mnl. W. 2, 194 en B. van den
Berg, Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied, Leiden 1938, Kaarten. Heeft Hoeufft
hier met zijn vermelding alleen het woord als zodanig bedoeld? In ieder geval schijnt duck of
ducke nooit Bredaas geweest te zijn.
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in de werkwoordsvervoeging, zoals ook elders voor dubbele consonant, bijv.: 690
wodje naast woodje voor tweelinglam (hij localiseert dit woord bij de landlieden en
verwijst verder naar Fries wouter), 175 gekokt gekookt, 579 stokt stookt, 411 nokt
naakt, 564 + 476 prikt of prekt preekt, 564 sprikt of sprekt spreekt, 570 stikte pijn in
de zij. Maar het verwondert wel wanneer we bij hem vormen aantreffen als 64 bezwit
bezweet, 476 prik preek, 273 itten eten, 689 witten weten, 714 zwit zweet, 714
zwitten zweten. Maar dan maakt in eens de aantekening bij vergitten op blz. 636
véél duidelijk. Daar lezen wij toch ‘Vergitten, voor vergeten, voornamelijk in den
derden persoon van het Praes. Ind. en in den Imperativus’. Het lijkt mij dan ook dat
Hoeufft bij deze hele groep het slachtoffer van valse analogie is; zo leidt hij ook p.
705 zis zegt ten onrechte uit zisze ‘zegt ze’ af.
De andere door ons bedoelde onnauwkeurigheid ligt bij de zgn. umlautsvormen
van woorden met oe. Bij bedrueven, bedroeven (p 29) zegt Hoeufft: ‘De oe wordt,
door echte Bredanaars van de laagste en middelbare klasse, op zijn Brabandsch,
als ue, de oo als eu, uitgesproken’. Bij 709 zueken zoeken zet hij dan nog even de
beperking ‘slechts onder het gemeen’ maar verder schrijft hij zonder verdere
opmerkingen omtrent het gebruik: 54 berueren beroeren, 64 bezueken bezoeken,
86 bruer broer, 189 genuegen genoegen, 189 vergenuegen vergenoegen, 212
grueten groeten, 339, kuel of kuul koel, 478 prueven proeven; 502 rueren, roeren,
565 spuelen spoelen, 641 vernuegd vergenoegd, 667 vrueg of vruug vroeg, 668
vuegen voegen, 668 vuelen voelen, 668 vueren voeren, 693 wuelen woelen, 709
zuel en zuul, zoel, 709 zuet zoet, 88 buek boek, 130 duen doen, 214 gued goed.
De laatste van deze vormen verbazen ons echter zeer met hun ue-spelling. Hebben
wij ook hier weer met valse analogieën naar samenstellingen, afleidingen of
flexievormen te doen? Of zijn het vormen die Hoeufft uitsluitend in geschrifte vond?
De speling guet vond hij in ieder geval ook in de Bredase Almanak van 1664.
Onze slotconclusie moge dus nogmaals zijn, dat Hoefft's opgaven in ieder geval
de Baronie betreffen, al blijft het soms dubieus of het toen al verouderde of toen
nog levende vormen waren.
A. WEIJNEN
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Fonologie en diftongering
Sinds te Winkel het vermoeden uitsprak dat de diftongering tot ui en ij in onze taal
veroorzaakt is door Brabantse import in Holland, en geen autochthoon-Hollandse
ontwikkeling geweest kan zijn, is er over deze kwestie een uitvoerig debat ontstaan
dat zonder twijfel nog niet als geëindigd beschouwd kan worden. Ik wil deze kwestie
in een enigszins ander licht proberen te plaatsen, en wel door ze te confronteren
met enkele fonologische principes. Immers: verreweg het grootste deel van dit debat
werd gehouden in een tijd, toen deze opvattingen nog niet algemeen bekend waren,
1)
en na 1930 is er zover ik weet behalve door Hellinga in z'n proefschrift niet meer
uitvoerig over dit onderwerp geschreven.
Het lijkt me onjuist, ook nú de antithese in dit geschil nog zuiver fonetisch te blijven
stellen: ‘monoftong of diftong, een derde mogelijkheid is er niet’. De taalgebruiker
immers, kent dit dilemma op zichzelf volstrekt niet, hoogstens toevallig, wanneer
nl. een zuivere monoftong een foneem is naast een zuivere diftong ‘waarbij alle
combinatorische varianten precies binnen de grenzen blijven resp. van monoftong
en diftong. Nu heeft van Wijk in een artikel De plaats der tweeklanken ei, ou, ui in
2)
het Nederlandse phonologische systeem laatstgenoemde fonetische begrippen
naar de fonologie overgebracht, en ze daarmee een andere betekenis gegeven,
zoveel als ‘foneem dat vrij vaak monoftongisch, resp. steeds diftongisch gerealiseerd
wordt’. Niet alleen lijkt het me bezwaarlijk, om té veel fonetische termen zonder
meer ook in de fonologie te gebruiken, maar bovendien: wanneer we het begrip
fonologische monoftong ook gaan gebruiken voor klanken die grotendeels ‘gematigd’
diftongisch gerealiseerd worden, kan dat m.i. makkelijk tot verwarring aanleiding
geven, omdat zo-

1)

W. Gs Hellinga, De Opbouw van de Algemeen Beschaafde uitspraak van het Nederlands
(Amsterdam 1938), hfdst. II.

2)

NTg XXXIII 251vv. Vgl. verder M. Schönfeld, Hist. Gramm. 72. Dat de volkstaal ‘vaak meer
tot diftongiese uitspraak’ neigt, lijkt me onjuist (blz. 73).

3
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veel lange-klinkerfonemen monoftongische naast diftongische realisaties hebben.
Van veel meer belang dan de onderscheiding monoftong- (bewegings) diftong,
is die tussen bewegingdiftong en standdiftong, want de laatste is altijd een combinatie
3)
van twee fonemen . En dit is voor het gevoel van de taalgebruiker ongetwijfeld wèl
bewust aanwezig. Om deze reden geloof ik dan ook, dat het in het bizonder voor
het Nederlands gewenst is, de diftongen ou, ui en ei gewoon op te nemen in het
systeem van de lange vocalen, waar ze zo makkelijk in passen. Want al mogen we
er in deze synchronische verhandeling niet op wijzen dat deze diftongen grotendeels
uit monoftongen ontstaan zijn (uitgezonderd o.a. ou uit ol, al + d, t en au), wèl kan
gewezen worden op het feit, dat ze in ons morfeemsysteem herhaaldelijk met
‘monoftongen’ wisselen: slijten-sleten; bijten-een beet; sluitensloten; buigen-een
4)
boog-beugel; houwen-hieuwen, enz. . (Ook fonetisch lijken ou, ui en ei sterk op oo,
eu en ee, vooral als men telkens op het tweede stuk van de articulatie let.) Ik meen
5)
dus dat van Wijk's eerste schema de voorkeur verdient boven z'n tweede :

t.o.

Gaan we dit alles op 16e-eeuwse taaltoestanden toepassen, dan moeten we op
de eerste plaats erkennen dat het onmogelijk uit te maken is, of de fonetische
tegenstelling monoftong-diftong, in die tijd tegelijk ook fonologisch was. Ook bij
historisch taalonderzoek moeten we het gevaar zien te vermijden waar Kloeke in
6)
1933 voor waarschuwde , ‘dat we... klanken voor gelijk houden, die voor de
voorstelling van de spreker tot verschillende categorieën behooren’, of wel dat we
een hoofdaccent leggen

3)
4)
5)
6)

NTg XXXIII 251.
Voor de ou heb ik geen andere voorbeelden kunnen vinden. Ook om andere redenen lijkt het
me gewenst, om bij dit foneem iets voorzichtiger te zijn.
NTg XXXIII 253.
NTg XXVII 243.
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op klankonderscheidingen, die voor het bewustzijn van de spreker tot dezelfde
e

7)

categorie horen (voor de 16 eeuwse spreker: kónden horen) . Voor de taalgebruiker
is m.i. nooit het bewustzijn aanwezig dat hij monoftongen naast bewegingsdiftongen
spreekt. Hoeveel Nederlanders ‘horen’ deze laatste klank bv. in hun ee's en oo's?
Wat voor belang heeft het dan voor ons, te weten of er zich bv. omstreeks 1500
gevallen van autochthone diftongering in Holland voorgedaan hebben, wanneer die
binnen de perken van combinatorische variatie gebleven zijn, juist als bij onze
moderne ee's en oo's? Daarmee staat of valt de kwestie van Brabantse import toch
niet? De vraag is veel meer: hebben zich buiten Brabantse invloed om, in Holland
gevallen voorgedaan, waarin de klinkers van uur en uil als twee fonemen gevoeld
werden, en op de tweede plaats: zo ja, werden dan bovendien de klinkers van uil
8)
en spuit als één foneem opgevat ? Spellingen en rijmen zullen voor vroeger tijden
meestal aanwijzingen geven voor één van deze twee laatste dingen, maar we
moeten vooral niet vergeten, dat losse spellingen evengoed fonetische varianten
weer kunnen geven (om van invloed van andere dialecten nu maar te zwijgen), of
bovendien nog - wanneer het vreemde woorden betreft - onder invloed van de
spelling kunnen staan in die taal, en klanken weer kunnen geven die buiten het
9)
eigen foneemsysteem vallen . Ik maak deze opmerkingen vooral n.a.v. Hellinga's
instemming met de theo-

7)

8)

Ik laat nu even de kwestie buiten beschouwing, in hoever de meeste dialecten minder aan
fonologische principes en taalwetten aangepast zijn dan talen. Zie Jac. van Ginneken, De
studie der Nederlandsche streektalen 52.
Deze twee dingen hoeven volstrekt niet samen te gaan, zoals heel wat dialecten bewijzen,
1

2

waarin ui en ui allebei diftongisch zijn, en toch geregeld onderscheiden worden. Onjuist is
daarom Muller's wijze van concluderen (de juistheid van de conclusie-zelf buiten beschouwing
1

9)

1

gelaten) uit het feit, dat Huygens ook voor Antwerps ui , euy spelt, maar Zaans ui door ui
of uy weergeeft: ‘hetgeen dus wil zeggen dat de Brabanders reeds wèl, de Noordhollanders
nog niet de mnl. ü tot öü (of öi) gediphthongeerd hadden (Een en ander over den
Nieuwnederlandschen tweeklank oi of öü (‘ui’), Ts XL (1921) 147). Vgl. reeds Kern hiertegen
Ts XLVIII 87 noot.
Voor de fonemen ij en ie vervalt het eerste deel van deze onderscheiding, omdat ze van
oudsher uit elkaar gehouden werden, zij het ook waarschijnlijk met andere middelen.
N. van Wijk, Phonologie 89.
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rieën van Schmitt, Salverda de Grave en Jacobs, als zouden bepaalde spellingen
10)
in vreemde woorden de eerste uitingen zijn van een ontstane ‘diftongering’ . Het
gladde ijs van het grensgebied tussen fonetiek en fonologie wordt dubbel gevaarlijk
om te betreden, als het over een histórische ontwikkeling gaat, en vooral als het
dan nog klanken betreft die, zeker in het begin van hun ontlening, iets met twee
verschillende foneemsystemen te maken gehad hebben. En wat de rijm-‘bewijzen’
betreft kan ik me volkomen verenigen met wat W. de Vries zegt: ‘Waar geen
dialektschildering plaats heeft, daar is - ook waar ‘'t Komt zo in het rijm te pas’ geen
mooglike verklaring geeft - het afleiden van een uitspraak uit het rijm een vaak
ingewikkelde zaak, waarbij nauwkeurige filologiese beschouwing nog niet altijd
rezultaat heeft. Want niet alleen stumpers rijmden met wat ze als andermans taal
gehoord hadden of zelfs verkeerdlik ervoor hielden, of gingen om de rime soucken
misselike tonghe in boucken, of vergenoegden zich met rijm voor 't oog - vooral als
11)
een gewoon rijm wat lastig te vinden was’ . Zelfs bij iemand als Spieghel, die ‘tal
van typies Holl. klankeigenaardigheden’ vermijdt, moet de Jong constateren: ‘Voor
12)
de rijmen is ook de Amsterdamse volkstaal in noodgevallen goed genoeg’ . Uiterste
voorzichtigheid is bij het hanteren van dit soort gegevens dus meer dan gewenst.
Het is uitgesloten dat men alleen uit spellingen (over modern-fonetisch materiaal
spreek ik hier natuurlijk niet) rechtstreekse bewijzen kan afleiden voor diftongische
uitspraak van een bepaalde klank; hoogstens kan men aannemelijk maken, dat
foneem x met foneem y samengevallen is, en dus - gezien foneem y wel even
diftongisch uitgesproken zal zijn als bv. tegenwoordig - dat ook de uitspraak van
foneem x wel diftongisch geweest zal zijn. Zoals we zagen is de tweede helft van
deze conclusie eigenlijk vrijwel van geen betekenis (zolang er tenminste geen sprake
is van standdiftongen). Moeilijk te volgen is Hellinga die enerzijds uit spellingen als
bv. Beuyksloot tot vroeg 16e eeuwse diftongering in Amsterdam besluit (en dus tot

10)
11)
12)

Opbouw 128 v.
W. de Vries, Is uu voor oe Holland in- en uitgevoerd? MKAW, Afd. Lett., 63A, blz. 155.
A.C. de Jong, H.L. Spiegels Hertspiegel 31.
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1

2

fonologische samenval van ij/ei en ui /ui ), maar anderzijds het samenvallen ‘rond
1700’ plaatst, en bovendien nog constateert: ‘het feit, dat er vrij spoedig geen
1

2

behoefte bestond om ui en ui in de spelling te onderscheiden, betekent intussen
13)
nog niet, dat de klanken waren samengevallen’ .
De vraag waar de taalwetenschap nu een antwoord op moet geven wordt deze:
1

2

is de samenval van de fonemen ij/ei en ui /ui , zoals het A.B. die kent,
autochthoon-Hollands geweest of onder invloed van het Brabantse systeem
ontstaan? (Fonologische kwesties van secundair belang zijn verder: hoe was de
correlatie ie/ij voordien, wanneer was de foneemsplitsing uu/ui een feit, en is er ooit
1

2

een tijd geweest, dat uu, ui en ui drie afzonderlijke fonemen waren?).
14)
Wanneer het 17e-eeuws Amsterdams, zoals Heeroma meent ‘een vrij sprekende
overeenkomst’ met o.m. het moderne Huizens en Aalsmeers vertoont, dan is het
15)
niet gewaagd te veronderstellen, dat het evenals deze laatste dialecten de
2

representanten van wg. î en ai, resp. var. wg. û van ui fonologisch heeft
onderscheiden, in tegenstelling met het A.B. Hebben modern-Antwerpse vormen
16)
op dezelfde manier ‘bewijskracht’ voor de 16e/17e-eeuwse vorm van dat dialect ,
2

dan mogen we uit het feit dat hierin wg. î en ai, resp. wg. û met ui wèl zijn
samengevallen, de conclusie trekken, dat bij het 16e-eeuws cantact tussen Brabant
en Holland, dat voor het ontstaan van het A.B. van zo'n beslissende betekenis
geweest is, ditmaal het Brabants de overhand gehad heeft, in tegenstelling tot de
ontwikkeling van de aa waarbij de Hollandse foneembouw (d.w.z. de structuur van
het foneemsysteem) triomfeerde. De verklaring voor dit verschijnsel ligt voor de
hand: in beide gevallen overwon het eenvoudigste systeem. Het is in het algemeen
makkelijker voor een taalgebruiker, om een vroeger gemaakt onderscheid op te
geven, als een schijnbaar willekeurige indeling aan te leren. Hier ligt geloof ik de

13)
14)
15)
16)

Opbouw 129, 200 en 187.
Het Amsterdams als oe-dialekt, NTg XXIX 351vv.
K.H. Heeroma, Hollandse dialektstudies 76.
H. Smout, Het Antwerpsch dialect 148 concludeert, ‘dat het [Antwerps] gedurende die paar
eeuwen niet of althans weinig veranderd is’.
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oorzaak van het feit dat mengtalen, en dus ook ons A.B. zo'n eenvoudige
17)
foneem-structuur plegen te vertonen .
Beter dan de fonetiek stelt de fonologie ons in staat, een aantal problemen op te
lossen die ontstaan bij de vraag naar de herkomst van het foneem-systeem van
ons A.B. Kwesties als foneemsplitsing en -samenval hebben op zichzelf niets te
maken met de fonetische kwestie monoftongering-diftongering. Het is per se niet
uitgesloten dat er zich in Holland gevallen van autochthone diftongering voorgedaan
18)
hebben, die binnen het gebied van de combinatorische variatie gebleven zijn ,
terwijl toch Brabantse expansie tenslotte de nieuwe foneemverdeling bewerkte.
(Tot slot nog een kleine fonetische kwestie: het timbre van ui en ij. Niet alleen in
het Engels en het Duits, maar ook in het 16e-eeuws Antwerps vinden we extreme
diftongen; dit laatste wordt weer aannemelijk gemaakt door de klank van het moderne
19)
20)
Antw. en door de gegevens van verschillende Spraakkonstenaars . Dat het timbre
van onze diftongen daar zo sterk van afwijkt is opvallend. In verband met het feit
dat de gemiddelde Amsterdamse representant van ij en ui tot vóór de Brabantse
invloed waarschijnlijk vrij dicht bij de monoftong is blijven staan, lijkt me de
mogelijkheid niet uitgesloten, dat onze ij en ui hun labiel timbre (ook voor
buitenlanders lastig te benaderen) aan de remmende invloed danken van de
21)
Amsterdamse klanken op de Brabantse . IJ en ui zouden dan opgevat moeten
worden als

17)

18)
19)
20)
21)

Jespersen, Language 233. Voor het Nederlands verwijs ik naar Hellinga's artikel over De
wordingsgeschiedenis van de phonemen van het Nederlandsch Beschaafd, O.T. X 169vv.,
vooral 170, zonder intussen met z'n verder betoog in te stemmen! Op blz. 189 spreekt hij nog
even over taalmenging als eventuele oorzaak van vereenvoudiging van foneemsystemen.
G.G. Kloeke, Expansie 110 en 112v.
H. Smout, a.w. 25v.
Opbouw 136 en 199.
Heeroma's hypothese van een ‘beschaafd Brussels, Utrechts, enz.’ (Ts. LVII 279 vv.) kan ik
om drie redenen niet aanvaarden: 1. Waar Smout zo'n conservatief dialect als het Antw.
beschrijft, vermeldt hij wel verschillen, maar plaatselijke, vrijwel geen maatschappelijke.
Bovendien zijn die verschillen uiterst klein (t.a.p. 4). En zou bovendien de taal van de Brusselse
hofkringen niet grotendeels Frans geweest zijn? 2. Ook in beschrijvingen van andere Zndl.
dialecten heb ik geen standsverschillen aangetroffen die belangrijk genoeg waren om als
onderdelen van een apart systeem afzonderlijk beschreven te worden. Vermoedelijk ontstaan
standverschillen in uitspraak pas door invloed van een A.B., dat de articulatie van hogere
standen makkelijk kan beinvloeden (Expansie 22). 3. Wanneer onze gematigde diftongen te
danken waren aan de tussenkomst van beschaafde sprekers van stadsdialecten, dan rijst de
vraag waarom de Engelse en Duitse diftongen dan zo ‘onbeschaafd’ zijn. Hellinga spreekt
van het ‘beteugelen’ van diftongen (vlg. Opbouw, 186, 200, 203 en 292v.).
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fonetische gemiddelden tussen Amsterdamse en Antwerpse klanken. Waarschijnlijk
zal dit wel nooit bewezen kunnen worden, hetgeen intussen niet erg is, omdat deze
kwestie van minder belang is voor het onderwerp dat we ter sprake brachten.)
Leiden.
P.C. PAARDEKOOPER
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Welle, wellen, wallen, walwort(el) waelwortel
Het Middelnederlands heeft ongetwijfeld, evenals 't Ohd. en 't Mhd., het verbum
wellen gekend in de zin van volvere, draaien, wentelen, rollen, en 't substantief welle
in die van cylindrus, rol; sucula, windas en phalanga, kaapstander.
In verschillende oude lexica vinden we de woorden genoemd. Zo geeft Plantijn
(1573) o.a. ‘Welle, welboom = cylindrus, vel sucula’; en ‘wellen om de nieuw schepen
int water te rollen = phalangae’; alsook ‘wellen = voluere, deuoluere, circumuoluere,
peruoluere’. Bij Kiliaen (Ed. 1777, blz. 798) vinden we: ‘Welle = cylindrus, sucula,
palanga (sic); welhout = cylindrus; welsteen = cylindrus’; en ‘Welle = voluolus: lignum
teres instar cylindri’. Verder noemt hij ‘wellen = voluere’ en ‘wellinghe = volutatio’:
Als ‘vetus. Fland’ noemt hij nog ‘Welle = Vertigo capitis’. Hadr. Junius geeft in zijn
Nomenclator (Ed. 1596), blz. 244a het Lat. Voluolus o.a. weer door 't Nederl. rolblock
en welle.
Al zijn welle en wellen dus zeker in 't Mnl. in gebruik geweest, 't zijn toch woorden,
die, buiten de genoemde lexica, zelden of nooit zijn aangetroffen. In 't Duits is dat
geheel anders. In 't Ohd. en 't Mhd. ontmoeten we reeds het sterke verbum wëllan
1)
(wal, wullum, giwollan). We lezen 't o.a. in Otfrids Evangelienbuch (IV, 35, 37) :
‘Uuulun se, êr se fuarin heim, tharafuri mihilan stein’ (= Ze wentelden, eer ze
huiswaarts gingen, een grote steen er voor). En in een metrische vertaling van
2)
Genesis (12de eeuw) heet 't : ‘Er (nl. Adam) wolt die sculde wellen uf sine gesellen’
(= Hij wilde de schuld afwentelen op zijn vrouw) en enkele regels verder: ‘Si (nl.
Eva) wal die scult uf die nateren’ (= Zij wentelde de schuld af op de slang).
In 't latere Mhd. treffen we 't o.a. aan bij Dav. von Augsburg (zie

1)
2)

Dr. P. Piper, Otfrids Evangelienbuch, T. I, S. 547.
Zie Dr. E.G. Graff, Althochd. Sprachsch. I, 789 en Diutiska, III, 52.
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M. Haupt, ZfdA, 9, 30): ‘alse wunderlich daz waere, der von leimen (= leem) unde
winde ein bilde ze samene wulle (st. praet. v. wellen), diu doch beide lîplich (=
stoffelijk) sint, michels (= veel) wunderlicher ist, daz ein mensche von erden unde
von geiste ze samene gefüget ist.’
3)
In Ohd. (OS.) glossen vinden we de stam van dit werkwoord, als substantief
gebruikt, in gi-uuelli (= kronkeling van een slang) en geuuel (= spira, kronkeling).
Het, met de stam van dit werkwoord samengestelde, substantief welbôm vinden
we bij Lexer in zijn Mhd. Wtb. i.v. welle-, welboum aangehaald uit Die deutsch.
historienbibeln des mittelalters (Ed. Merzdorf S. 322): ‘daz schaft (= de schacht)
sînes spers was als (= alzo, even) grôsz als ain welbôm (var. webpaum),’ waar de
overeenkomstige plaats (1 Sam. 17 vs. 7 in de Nederl. Statenvertaling) heeft: ‘Ende
de schacht sijner spiesse was als een weversboom’. Hier heeft welboom dus de zin
4)
van ‘draaiende boom in een weeftoestel’ .
In een andere betekenis kwam 't woord in 't 16de-eeuwse Nederrijns voor; G. van
der Schueren toch geeft in zijn Theuthonista (Ed. Verdam, blz. 291): ‘eyn welboem
= chelindrus (l. chylindrus), dair men den acker mede gelijck maeckt’. Hier is 't dus
een stenen rol, zoals die bij de landbouwers ook nu nog in gebruik is (zie beneden).
Jos. Maaler spreekt in zijn ‘Die Teütsch spraach’ (1561), S. 488b van ‘Der
Wellbaum umb den das seil an oder abgewunden wirt, dicker inn der mitte, vnden
vnd oben dünner’. Hij vertaalt 't verder met sucula, axis (= windas, as).
Welle, als substantief (nomen agentis) gebruikt, treffen we in dezelfde zin als
wëlboum aan in 't Mhd.
Ook 't Mnd. kent 't, speciaal in de zin van ‘alles was cylinderrund ist, Walze’. K.
Schiller u. A. Lübben geven daarvan in hun Mnd. Wtb. V, 665 o.a. de volgende
bewijsplaats uit Wism. Inv. f. 128: ‘enen sclypsteyn myt ener holten wellen vnde
enen myt ener iseren wellen’.

3)
4)

Zie Dr. E. Steinmeyer u. Dr. E. Sievers, Althochd. Glossen, II, 565 (19) en Dr. J.H. Gallée,
Vorst. z.e. altniederd. Wörterb., S. 112.
Het Mhd. heeft ook de samenstelling wëlkropf (= rad van een hand- of voetboog).
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En L. Diefenbach, Novum Gloss. Lat.-Germ. mediae et infimae aetatis, S. 269,
vermeldt: ‘Occabulum, een welle, daermen die grote cluten mede brect’.
5)
Het tegenwoordige Nederd. kent 't substantief welle ook nog. In Westfalen vinden
we 't in de zin van cylinder, rol, in 't bijzonder als stenen rol, waarmee men de
akkergrond gelijk maakt (syn. Klaute). Ook gebruikt men 't daar in de betekenis van
langwerpig rond stuk; men spreekt daar b.v. van ‘ne welle bueter’. In
Göttingen-Grubenhagen komt 't ook voor in de algemene opvatting van rondhout
b.v. in ‘Mühllwelle’. In Waldeck vinden we wäle in de zin van ‘Wellbaum am
6)
Webstuhl’ .
De begrippen rollen en rond liggen ook ten grondslag aan het gebruik van de
verbale stam wel, welle, als substantief gebruikt, in de zin van bundel rijshoul,
takkebos. In deze betekenis zien we het reeds in 't Mnd. van de Gött. Urk. I, no.
385, waar we lezen: ‘pro virgulis. staken unde wellen’. Ook Diefenbach haalt in zijn
b

Nov. Gloss. etc. S. 167 uit een 15de-eeuws handschr. aan: ‘fasciculus = welle,
burdelin’. In tal van Hd. dialecten komt 't ook nu nog in deze opvatting voor. Ook
verschillende Nedersaks. dialekten kennen 't nog in die zin, alsook in die van bos
stro; zo geeft H. Böning (Plattd. Wörterb. f.d. Oldenb. Land, S. 131): ‘Welle = Bündel
Stroh, Reisig’. Voor Göttingen-Grubenhagen vermeldt G. Schambach (t.a.p. S. 293)
o.a. ‘Welle. Ein Stücn Rundholz oder Stangenholz; auch ein Bund solches Holzes’,
terwijl J. ten Doornkaat Koolman, Wörterb. d. Ostfr. Spr. III, 533, zegt: ‘Welle =
zusammen gerolltes Bund Stroh oder Reisig’. Verder vinden we bij K. Bauer-H.
Collitz. (Waldeck. Wörterb. S. 111) wälere, de substantievisch gebruikte stam van
't frequentatief wälern, wellern, genoemd als ‘walzenförmig gebundenes Reiserbund’.
De begrippen bos stro en garf, schoof zijn zeer nauw verwant. Het behoeft dus
niet te verwonderen, dat welle ook in deze laatste opvatting (schoof) in 't Neders.
gebied in gebruik was en is. Schambach (t.a.p. S. 293) geeft dan ook o.a. ‘Welle.
An einigen Orten auch eine

5)
6)

Zie Fr. Woeste, Wörterb. d. Westf. Mundart, S. 319.
G. Schambach, Wörterb. d. niederd. Mundart der Fürstenth. Göltingen u. Grabenhagen, S.
293. - K. Bauer-H. Collitz, Waldeck. Wörterb., S. 111.
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Garbe’. In deze zin is 't ook de Saks. streken van ons land gebruikt. Hieruit is de
afleiding en betekenis te verklaren van de nu nog in Groningen voorkomende term
welhoak (d.i. haak, door de zichter gebruikt om de halmen bijeen te houden voor
vorming van schoven). Het verbum wèln heeft in deze Groninger kleistreken nog
de betekenis van schoven vormen (zie ook Gron. Volksalm. v. 1847, blz. 105 vlg.).
De als adjectief gebruikte verbale stam (vgl. gaaf naast geven; (aan) genaam
naast (aan) nemen) ontmoeten we reeds in 't Ohd. in de, rechtstreeks uit 't begrip
7)
rollen voortvloeiende , betekenis van rond. We vinden 't in het compositum sinwel,
sinewal (= volkomen rond) b.v. in de Ohd. ‘Genesis und Exodus (Ed. Jos. Diemer,
I, S. 5 vs. 9): ‘er schuf ouz dem leime einen man nach sinem bilde getan (= gevormd),
8)
daz hobit (= hoofd) machet er sinwel, dar ubir zoch er im (= hem) ein uel’ . In 't Mhd.
treffen we 't woord o.a. aan in Lamprecht's Alexander, vs. 1453 (Ed. K. Kinzel, S.
127):
‘dô er ginc ze râte
daz er ime sante drâte
einen guldînen bal
9)
scône unde sinewal.’

[d.w.z. toen besloot hij, hem dadelijk een mooie, ronde, gouden bal te zenden].
In 't Mnl. is 't alleen aangetroffen in de Sassenspiegel I, 70 (Ed. B.J.L. de Geer
10)
van Jutphaas, blz. 40), waar gesproken wordt van ‘Enen sinenwolten scilt’, terwijl
de variant (Hs. C.) ‘enen ronden scilt’ heeft.

7)

8)
9)
10)

Dat de begripren draaien en rond heel dicht bij elkaar liggen, blijkt ook wel zeer duidelijk uit
de bij zeilwedstrijden gebruikte term ‘een ton ronden’, d.w.z. met de zeilboot draaien om een
der tonnen, waardoor de af te leggen baan is aangegeven (Vgl. Elseviers Weekbl. 11 Mei
1946, blz. 10, kol. 2: ‘Als we Kaap St. Vincent ronden, hobbelt de oceaandeming ons
tegemoet’).
Het eerste lid van sinwel betekent altijd, geheel (verwant met Skr. sanâ = altijd en wellicht
ook met 't eerste lid van 't Lat. semper).
Zie ook Alexander, vs. 2265 en vs. 5259 - L. Diefenbach, Gloss. Lat.-Germ. med. et inf. aetatis,
S. 501a, geeft nog: ‘sinwelligkeit = rotunditas’.
Zie voor de o in dit woord o.a. Dr. A. Lasch, Mittelniederd. Gramm. S. 33 en Dr. J. Franck,
Mittelniederl. Gramm., § 49.
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Het Mnl. W. geeft, buiten de woordenboeken, van wellen geen enkel voorbeeld uit
o

de literatuur en van welle slechts één uit de Rek. van Zeeland, n 275. Deze plaats
is echter zo onduidelijk, dat de betekenis van welle daaruit niet vast te stellen is.
Toch was 't substantief welle in genoemde zin aan 't eind van de middeleeuwen
en ook in de 16de eeuw nog niet uitgestorven, want Marnix spreekt in ‘Het eerste
Lofsanck Esaie’ (d.i. zijn berijming van Jesaja 5 vs. 1-2 en 7) van ‘een wijnpers met
haer wellen’, en ook in zijn berijming van psalm 55 vs. 5 gebruikt hij 't woord: ‘Ick
soude mijne vlucht versnellen Uyt dese stormen ende wellen, End soud' ontgaen
dees wervelwinden’.
Een ogenblik zou men hier bij wellen kunnen denken aan een Germanisme in de
zin van golven, maar 't is toch wel duidelijk, dat hij hier met wellen iets anders bedoeld
heeft; immers in de onberijmde vertaling spreekt hij ook niet van baren of golven,
maar alleen van ‘den wint die met den storm gedreven is’. Als we nu in 't oog houden,
dat drijven ook draaien kan betekenen, zoals o.a. blijkt uit Vondel's eerste Rey van
Engelen in de Lucifer (vs. 289), waar hij spreekt van ‘wat draeit, en wort gedreven,
Om 't een en eenigh middelpunt’, dan is 't duidelijk, dat wellen hier draaiwinden
betekent en synoniem is van ‘wervelwinden’ in de volgende regel.
Voor welle in de opvatting van draaiing kunnen we het bij Kiliaen als ‘vetus. Fland.’
opgegeven ‘welle = vertigo capitis’ (= draaiing in 't hoofd, duizeling) vergelijken. In
Comoedia V etus of Bootsman-Praetje (Ed. 1718) vinden we in de woordenlijst als
synoniem van ‘wielen’ ook ‘wellen = draaikuilen omtrent het landt’ (draaikolken).
Uit de betekenis rollen, draaien ontwikkelde zich gemakkelijk die van in beweging
zijn. In deze opvatting vinden we wellen bij Jac. Revius, Overijsselsche Sangen en
Dichten (Ed. W.A.P. Smit, I, 204), waar hij zinspeelt op een schipbreuk en zegt: ‘Wij
wellen in het sant’, d.w.z. doordat het schip nog steeds werkt, in beweging is door
de beukende golven, raakt 't steeds dieper in 't zand.
In deze zin vinden we 't ook bij Kiliaen, als hij welle opgeeft als synoniem van
‘sinck-sand = arena instabilis omnia absorbens et hau-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

225
riens’ en ‘wel-sand’ in de betekenis van ‘drif-sand, drijfsand (= arena mobilis)’.
Ook Revius gebruikt 't substantief ‘wellesant’ in deze zin (t.a.p. I, 240), evenals
W. à Winschooten, Seeman, blz. 356, waar hij spreekt van ‘welsand, drijfsand, sand
dat niet vast leit, maar driftig is’ (d.w.z. niet in rust).
Naast het sterke verbum wëllan kennen de Germaanse talen ook een intransitief
reduplicerend werkw. wallan (wiel of wüel, gewullen) in de zin van bruisen, opwellen,
11)
opborrelen, koken . Het behoort met 't bovenbesproken wellen bij dezelfde Idg.
(resp. Germ.) wortel -wel (= draaien), die vooral in de West-Germ. dialekten tot
bijzonder rijke ontwikkeling gekomen is.
In 't Ohd. komt 't o.a. voor bij Otfrid (t.a.p. III, 24, 47): ‘Si zi fuaze kriste fíal, unz
thaz múat iru sô uuíal’ [d.w.z. zij viel neder aan Christus' voeten, totdat haar hart
12)
‘brandende’ werd] . In 't Os. ontmoeten we 't verbum in de Hêliand vs. 5006: ‘antthat
imu wallan quâmun thurh thea hert-kara hête trahni’ [= totdat hem hete tranen
kwamen opwellen tengevolge van zijn zieleleed].
13)
In 't 16de-eeuwse Duits treffen we 't o.a. aan bij H. Sachs , Fabeln und Schwänke:
‘Im gen ain prünlein er ersach,
14)
Das in aim geling fels aufwiel’ .

[Onder 't voortgaan bemerkte hij een kleine bron, die in een steile rots opwelde.]
Na de 16de eeuw gaat 't werkw. in 't Duits tot de zwakke conjugatie over.

11)
12)
13)
14)

Ohd. wallan, Os. wallan, Ags. weallan, Ofri. walla, Mhd. en Mnd. wallen.
Zie verder Dr. E.G. Graff, t.a.p. I, 797 vlg.
H. Sachs, Sämtl. Fabeln u. Schwänke (Ed. Edm. Goetze), II, 220, 15 (S. 69).
In 't Mhd. vinden we 't b.v. bij K. von Würzburg, Pantaleon, 1304 (zie Z.f.d.A. 6, 230): ‘Und
dô daz bli (= lood) wiel und sôt, dô wart Pantalêôn dar în gesetzt u.s.w.’ - Voor 't Mnd. vergel.
Dr. K. Schiller u. Dr. A. Lübben, Mnd. Wtb. V, 580 (‘Wallende olei’).
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Ook in 't Mnl. komt dit reduplicerende, intransitieve, verbum menigvuldig voor. In
de zin van opwellen lezen we 't in J. van Maerlant, Der Naturen Bloeme, XI, 27,
waar hij van de vier paradijsrivieren zegt: ‘Ende in ere wonderliker wise comen si
uut enen berghe ghewallet’. Als synoniem van opbruisen, borrelen vinden we 't in
Van Sente Brandane, vs. 365: ‘Dat vreeselike wonder (zeemonster) bezijden haren
scepe ghinc onder, dat zijt hoorden borlen (= brullen) ende wallen’.
In de betekenis koken lezen we 't b.v. in 't Leven van St. Christina, vs. 854: ‘Dwater
dat maecte si heet ende deed wallen’; en in Van St. Brandane, vs. 1491, is 't
synoniem met gloeien: ‘Hem (nl. de duivels) scoot huut (= uit) haren ghiele (= muil)
pec ende vlamme onghiere (= vreselijk, reusachtig) met sulfer-achteghen viere, dat
gloyde ende wiel’.
Reeds in 't Mnl. zijn de sterke vormen (wiel en vooral gewallen) zeldzaam en gaat
't werkw. over tot de zwakke vervoeging.
Een enkele maal komt 't ook voor in de transitieve betekenis; het Mnl. W. geeft
hiervan één bewijsplaats (9, 1629 vlg.: ‘Daerna salment uut doen ende wallent opt
vier’).
In Vlaanderen is 't intransitieve wallen nog in gebruik b.v. ‘Het water walt nog
15)
niet’ .
Naast dit intransitieve wallen hebben we ook in 't Mnl. reeds het causativum wellen
(= doen wallen, doen koken) b.v. in Bronnen v.h. O. Vaderl. Recht, 3, 750: ‘Soo en
sal nyemant smeer wellen smorghens vroe voor sessen ende tsavents nae sevenen’;
en bij Jan IJperman, Cyrurgie: ‘Den zieken voedet met verscen voetsele... moruwe
16)
(= zachte) eyeren, gekerende melc metten gortte gewelt’ .
Uit deze betekenis van doen koken, tot kookhitte verwarmen, ontwikkelde zich
die van verwarmen in 't algemeen, verhitten (zonder dat de kookhitte bereikt wordt).
In deze zin vinden we 't eerst na de middeleeuwen. Bij Plantijn lezen we: ‘Dat melck
wellen = Tieder

15)
16)

Zie L.L. de Bo, West-Vlaamsch Idioticon, blz. 1310 en 1368.
Dr. E.C. van Leersum, De ‘Cyrurgie’ van Mr. Jan Yperman, blz. 62, reg. 21.
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le laict pour faire fourmage’; en ook Kiliaen geeft op: ‘Wellen het melck = Holl. Lac
17)
tepefacere conficiendo caseo’ . 't Woord leeft in deze opvatting nog voort in
18)
verschillende dialecten in ons land; zo zegt men in Groningen b.v. ‘Boontjes veur
't inzetn opwèln’ (d.i. boontjes vóór 't inmaken tot even beneden 't kookpunt
verwarmen). In Utrecht en Zuid-Holl. spreekt men nog van ‘biest wellen’ (= bijna tot
't kookpunt verwarmen).
Uit de betekenis van doen koken, tot kookhitte verwarmen (vgl. boven: wallen als
synoniem van gloeien) vloeide die van tot gloeihitte verwarmen (van stukken metaal)
licht voort. En als we daarbij in 't oog houden, dat 't intransitieve wallen in 't oudere
19)
Duits ook de zin had van ineenvloeien , dan is 't wel te verklaren, dat wellen reeds
in de middeleeuwen gebruikt werd in de zin van aaneenhechten van witgloeiend
gemaakte stukken metaal. In deze betekenis ontmoeten w 't o.a. in 't Mnd. Rügische
Landr., C. 113 (J.S.H. Dreyer, Monumenta Anecdota I, 229 ff.): ‘Vor alle wellede
tuigh, wo idt dar brect, dar idt wellet is, id sy eggetuich edder ander, dar moth de
20)
smidt vorandt(?) werden’ . Ook in ons land is 't woord in deze opvatting nog in
gebruik bij de smeden.
Voorts ontmoeten we in het 15de- en 16de-eeuwse Duits wallen in de intransitieve
zin van aaneenhechten, helen van een wond b.v. in de Zürich. Bibel (1530) in Jerem.
46 vs 11: ‘die wundt wirdt nit wallen’. De beide vormen wallen en wellen treffen we
in 't oudere Duits ook aan in de, aan bovengenoemde causatieve zin van wellen
nauw verwante, transitieve betekenis van doen dichtgroeien van wonden of aaneen
21)
doen hechten van beenderen. Zo haalt Diefenbach uit een Mhd. tekst uit 't midden
van de 15de eeuw de volgende plaats aan: ‘Plantago (d.i. de Weegbree) heist
wegerich vnd pringt zu samen

17)
18)
19)
20)
21)

tierder = tepefacere = warm maken.
K. ter Laan, Nieuw Gron. Woordenb. blz. 1178.
Jos. Maaler, Die Teütsch spraach (1561), S. 483, geeft: ‘zusammen wallen = coagulare’.
Zie Dr. K. Schiller u. Dr. A. Lübben, t.a.p. V, 665 en ‘welled tüg’ bij J. Dähnert, Plattd. Wörterb.
n.d. alten u. neuen Pommersch. u. Rügisch. Mundart (1788).
L. Diefenbach, Gloss. Lat.-Germ. etc. S. 643b.
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mit irer kraft vnd wellet zu samen das zeprochen (= gebroken) ist in dem leip vnd
22)
verseret’. En M. Toxites zegt in zijn Horn des Heyls (1576), dat de Symphytum
off. (= Smeerwortel) in 't Duits Wallwurts heet ‘um ihrer heilsamen wallenden krafft
willen’ en dat de plant Beynwelle genoemd wordt, omdat ze ‘Beinbrüch heilet und
23)
zusammen wallet’ .
En hiermee is nu tevens de etymologie van de Nederl. termen Walwortel,
24)
Waelwortel en de Duitse Beynwelle gevonden; ze zeggen dus, dat de Smeerwortel
wond- en beenhelende kracht heeft.
Nu hebben Dr. J. Verdam (MnlW. IX, 1638-1639) en Dr. J. Franck (Etym.
Woordenb. d. Nederl. Taal i.v. waalwortel) wel gezegd, dat we Waalwortel
waarschijnlijk te verklaren hebben als ‘Waalsche wortel’, waarin ‘Waalsch’ dan de
betekenis heeft van vreemd, exotisch, maar we hebben geen enkele aanwijzing,
dat de Smeerwortel (Symphytum off.) bij ons een exotische, uitheemse plant zou
zijn.
Als Kiliaen bij Waelwortel, Walwortel naast Symphytum ook opgeeft ‘Alus Gallicus’
25)
en als Petr. Hondius de Waelwortel omschrijft als ‘wortel van de Wael’, dan kunnen
we dat als onschuldige etymologische liefhebberijen beschouwen, die we mogen
laten voor hetgeen ze zijn.
Uit hetgeen we boven opgemerkt hebben is o.i. wel duidelijk ge-

22)
23)

24)
25)

M. Toxites (B. Carrichter), Horn des Heyls menschlicher blödigkeit oder Kreuterbuch (1576).
Het griekse substantief Symphyton zegt precies hetzelfde; 't is een afleiding van symphyo (=
samenvoegen). Isidorus Hispalensis (eind 6de eeuw) zegt in zijn Originum sive etymologiarium,
lib. XVII, 9, 61: ‘Symphytos Graece dictus, es quod tantum in radice virtutem habeat, ut frustra
carnis aspersa in cacabo coagulet’. Reeds Ped. Dioscorides (± 50 n. Chr.) sprak zeer
waarderend over de wondhelende kracht van ‘Symphyton’ (Bk. IV, cap. 10). 't Is echter niet
volkomen zeker, dat deze Symphyton bij Dioscorides wel dezelfde plant is als onze Symphytum
off. (Smeerwortel), ofschoon dat door de vroegere medici en herbaristen algemeen
aangenomen is.
Voor het naast elkaar voorkomen van de vormen met wal- en wael-kunnen we o.a. vergel.
Kiliaen: ‘waelen, wallen (peregrinari, ambulare; mutare, vertere).
Petr. Hondius, Dapes inemptae (1621), blz. 186.
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bleken, dat we bij Walwortel aan samenstelling met wallan (aaneenhechten) niet
26)
behoeven te twijfelen .
Bij Kiliaen vinden we (blz. 83) de term Wal-worte ook nog toegepast op een geheel
andere plant, namelijk op ‘Hadick, Ebulus’ d.w.z. Sambucus ebulus of Kruidvlier.
Hij verwijst daarbij naar 't Engelse ‘walwurt’.
Voor de verklaring van deze Engelse term walwurt (Wallwort) wil ik gaarne
verwijzen naar ‘English Studies’ (Vol. XXVI, No. 6).
Groningen
CHR. STAPELKAMP

26)

Bij Petr. Hondius vinden we voor de Symphytum off. ook de naam Woudswortel. Dit zal een
vertaling zijn van 't Duitse Waldwurz, een volksetymologische vervorming van Wallwurz. Deze
naam kan Hondius gevonden hebben bij Conr. Gesner, Namenbuch aller Erdgewächse
(1542).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

230

Boekbeoordeling
Niederdeutsche Mitteilungen, hrsg. v.d. Niederdeutschen
Arbeitsgemeinschaft (Sällskapet för lågtysk forskning). Jahrgang I
(1945), Jahrgang II (1946). Lund: Gleerup, Kopenhagen: Ejnar
Munksgaard.
De ‘Niederdeutsche Arbeitsgemeinschaft’ (gesticht te Lund 28 October 1944) kwam
na de oorlog tot het besluit dit tijdschrift uit te geven met als doel ‘die
wissenschaftliche Erforschung der niederdeutschen Sprache, Literatur und Kultur
von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage’. In een bijgevoegd ‘circulair’ wordt
gezegd: ‘Likewise, the Niederdeutsche Mitteilungen will be a forum for linguistic and
literary studies in north continental Germanic languages in general, thus also in
Dutch and Frisian, especially now that periodicals with the same purposes can be
published only on a limited scale. The Society hopes to collaborate with germanists
in other countries as well’. Bij deze ‘periodicals’ zal ieder wel het eerst denken aan
het ‘Jahrbuch’ en het ‘Korrespondenzblatt’ des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung, die om zo te zeggen hun voortzetting in dit tijdschrift hebben
gevonden, met dien verstande dat thans een bizonder accent gelegd wordt op de
Zweeds-Nederduitse betrekkingen. Dat de standing van dit ts. niet voor die van het
Niederdeutsche Jahrbuch onderdoet, blijkt uit de inhoud van de eerste jaargang:
Tage Ahldén, Sprachliches Fremdgut im ältesten schwedischen Landrecht; Edvin
Brugge, Drei ostfälische Glückwunschgedichte der Übergangszeit; Torsten Bååth,
Zum mittelniederdeutschen Lehngut in den Gedenkbüchern von Stockholm; Torsten
Dahlberg, Mnd. hû(w) ‘Heu’ und andere Wörter im Lichte der Hiaterscheinungen;
Märta Åsdahl, Die mitelniederdeutsche Version des Volksbuches von Paris und
Vienna; Erik Rooth, Zu einem lateinisch-niederdeutschen Glossar im Reichsarchiv,
Stockholm; Gustav Korlén, Besprechung von G. Grunewald, Die
mittelniederdeutschen Abstraktsuffixe (1944).
De tweede jaargang wordt geopend met het levensbericht van Agathe Lasch door
C. Borchling. Wie deze intelligente en hoogstaande vrouw gekend heeft zal dit relaas
niet zonder ontroering lezen. Met bewondering overzien we wat deze fysiek zwakke,
maar overigens zo energieke geleerde in een leven vol tegenspoed heeft
gepresteerd. Als

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

231
docent werd zij door haar leerlingen op de handen gedragen. Toen zij, vanwege
haar ras, in 1934 moest aftreden, hadden 27 zelfs de moed (we lezen het met
waardering) er de Hamburgse Nazi-regering op te wijzen, dat ‘niemand an der
verehrten Lehrerin jemals auch nur den geringsten Grad zersetzenden Geistes
verspürt habe, sondern nur wohltuende, unser deutsches Volkstum bereichernde
Arbeit’. Het heeft niet mogen baten, evenmin als een verzoek van 14 Zweedse
professoren. Naar Dorpat, waarheen mej. Lasch in 1939 beroepen was, mocht ze
niet vertrekken. Het slot van het levensbericht is, juist in zijn beheerste soberheid,
aangrijpend om te lezen: ‘Der Ausbruch des Krieges verschärfte die Lage immer
schneller. Schliesslich wurden ihr auch ihre Bücher genommen, die Pensionszahlung
hörte auf, und am 12. August 1942 wurde sie mit ihren beiden Schwestern
festgenommen und drei Tage später aus Berlin fortgebracht, einem ungewissen
Schicksale entgegen. Auf dem Transporte soll sie, deren Gesundheit schon längst
auf das Schwerste erschüttert war, gestorben sein; jede Nachricht von ihr ist seitdem
ausgeblieben’.
Het geheel is een waardig ‘Denkmal’ voor Fräulein Lasch, maar tevens voor de
schrijver: Conrad Borchling!
Onmiddellijk op dit levensbericht volgt dat van Borchling-zelf (overleden 1
November 1946), geschreven door Rooth. Het werkzame leven van deze veelzijdige
geleerde wordt boeiend beschreven en duidelijk wordt uiteengezet al wat Borchling
ten behoeve van de Nederduitse filologie heeft gedaan. Niet ten onrechte heeft men
Borchling wel eens de Nederduitse Jakob Grimm genoemd. Dat zijn persoonlijkheid
in die mate van Grimm afwijkt als uit het geciteerde Nederduitse gedichtje van
Claudius zou moeten blijken, lijkt mij niet geheel juist. In een persoonlijke vriendschap
die mij sinds 1912 met Borchling heeft verbonden, heb ik hem leren kennen als een
rustige filosofische natuur met een zekere blijmoedigheid en een ‘stille Humor’, maar
niet als iemand die nach ‘kerniger Bauernart’ zijn ‘dat is dat’ uitsprak. Alle neiging
tot apodictisch ‘optreden’ was hem vreemd. Zijn liefde tot het dialect en het
‘Volkstümliche’ hing ten nauwste samen met zijn irenisch karakter, dat neigde tot
eerbiediging van ieders eigen aard en van al wat historisch gegroeid was. Zijn
geschriften dragen in hoge
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mate het stempel daarvan. Het jarenlange monniken-werk der beschrijving van
handschriften, oude drukken enz. kon slechts voltooid worden door iemand met een
idealistische levenshouding en een groot plichtsbesef als Borchling. Een heftig ‘pro’
of ‘anti’ vernam ik zelden uit zijn mond. Zo hem ooit een woord van kritiek op anderen
ontviel, dan was het als het ware in een bijzin en half schertsend van toon. Ging het
ergens heftig toe of vielen er uitlatingen die deze fijnbesnaarde en humane man
kennelijk antipathiek moesten zijn, dan... zweeg hij en vermeed liever verder contact.
Als hij in enig opzicht ‘anti’ was, dan was het anti-geweld. Zodoende heb ik hem
ook nooit anders gekend dan als overtuigd anti-antisemiet (hij wist zowel Lasch als
Berendsohn aan de Hamburgse universiteit te verbinden). Als er iets tegen zijn
diepste overtuiging inging dan was het wel het fanatisme van de rassenwaan. Hoe
moest deze man uit de Nazistische maalstroom te voorschijn komen? Er zijn vele
tekenen die er op wijzen dat hij, zij het gecamoufleerd, voortgegaan is de krachten
ten goede zoveel mogelijk te stimuleren en te redden wat er te redden viel. Meer
dan enkele losse geruchten van minder gunstige aard zegt mij het feit dat hij
onmiddellijk na de oorlog door de bezettende macht, niettegenstaande zijn hoge
leeftijd, met de waarneming van het professoraat van zijn reeds enige jaren tevoren
benoemde opvolger werd belast. Maar beter waarborg voor mij is toch de boven
alle verdenking staande integriteit van zijn karakter. In de herdenking van Agathe
Lasch (welk een delicate taak, na al wat er gebeurd was!) herken ik op elke bladzijde
mijn oude vriend; het Nazisme heeft zijn wezen niet vermogen aan te tasten.
Leest men de levensberichten van Lasch en Borchling zoals ze hier achter elkaar
zijn geplaatst, dan voelt men iets van een katharsis na een aangrijpend drama. Maar
dan is deze meesterlijke necrologie op Agathe Lasch ook de kroon op Borchling's
levenswerk. Wat tot voor kort onmogelijk scheen is thans werkelijkheid geworden:
we kunnen de namen van Borchling en Lasch weer in één adem noemen als die
van de grote leiders der Nederduitse filologie die door onverpoosde, ten dele
gemeenschappelijke arbeid het wetenschappelijk peil van hun vak hebben opgevoerd
tot een tot dusver ongekende hoogte.
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Verder bevat deze jaargang behalve enige recensies, nog: Pekka Katara, Ein lat.-nd
Vokabular des Stadtarchivs zu Reval; Chr. Stapelkamp, Einige merkwürdige
mittelniederdeutsche Wörter; Ernst Löfstedt, Nordfriesische Beiträge I. Zur
amringisch-föhringer Wortkunde I; Constance Grönland, Eine mnd. Psalterhandschrift
des 15. Jhs; Edvin Brugge, Henning Hagens Stadtchronik von Helmstedt; Erik Rooth,
Mittelniederländische Reimsprüche aus Lund; Gustav Korlén, Niederdeutscher
Literaturbericht 1939-1945.
De onder de laatste titel vermelde bibliografie omvat in hoofdzaak het tijdperk dat
wij Nederlanders van de wereld waren afgesloten en ons gehele wetenschappelijke
bedrijf werd geworgd. Wanneer dus de bibliografie eindigt met te constateren ‘dass
noch während der Kriegsjahre die nd. Philologie eine erfreuliche Aktivität entfaltet
hat’ lezen wij dat met gemengde gevoelens. Er komen enkele namen in de
bibliografie voor, die wij met te meer weerzin lezen, wanneer we constateren dat
na de vermelding van een publicatie van Lasch in 1939 (te Helsingfors!) de naam
van deze schrijfster verder op het appèl ontbreekt. Bij enkele titels ware dan ook de
toevoeging ‘mit Vorsicht (und grossem Vorbehalt) zu benutzen’ te overwegen
geweest. Maar met een duidelijke distanciëring is in de beide levensberichten een
veel belovend begin gemaakt en wij Nederlanders hebben alle reden om het verdere
verloop van zaken met belangstelling te volgen.
G. KLOEKE

B.E. Vidos, Nieuwe onderzoekingen over Nederlandsche woorden in
Romaansche talen. Methode. Resultaten. Rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Romaansche taalkunde
aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. Dekker en Van de Vegt N.V.,
Nijmegen-Utrecht, 1947.
De nieuwe Nijmeegse romanist is een toegewijd bestudeerder van de expansie van
het Nederlands in de Romaanse talen. Hij staat daarbij wat het Frans betreft naast
de Amsterdammer Valkhoff, wat het Spaans, Portugees, Catalaans en Italiaans
betreft, blijkt hij een pionier te zijn. In zijn intreerede geeft hij een inzicht in zijn
doelstelling en werkwijze en het is belangwekkend voor een buitenstaander hieruit
te vernemen en op welk plan zich momenteel de studie van de
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leenwoorden beweegt. Zoals de hele historische studie een ontwikkeling heeft
doorgemaakt van de chronologische tabel naar de ‘historische notie’, d.i. het actieve
scheppende beleven van het historische feit, is ook de taalgeschiedenis begonnen
met het catalogiseren van klankskeletten in het osteologisch kabinet der
etymologische woordenboeken - waarbij dan noodgedwongen ook nog wel eens
enige semasiologische anatomie te baat moest worden genomen, omdat een woord
nu eenmaal behalve klank ook betekenis heeft -, en is zij glorieus geeindigd in het
volle leven van psychologie, ethnologie of cultuurgeschiedenis. Wij weten nu dat
het woord pas zijn volle wetenschappelijke werkelijkheid kan krijgen, wanneer wij
erin geslaagd zijn ons de concrete situatie voor te stellen waarin het gebruikt is of
wordt. Ook de studie van de leenwoorden heeft deel gehad aan deze ontwikkeling.
Zij is begonnen bij verzamelingen op de klank af, zonder behoorlijke semasiologische
verantwoording en zonder voldoende historische documentatie. Vidos laat dat b.v.
zien aan de wijze waarop Van Ginneken indertijd het Franse trosse vlotweg uit
Nederlands tros heeft afgeleid, terwijl een nauwkeurige beschouwing van de feiten
blijkt heen te wijzen naar een Venetiaans troza. Het is de moderne onderzoeker er
niet meer om te doen in het algemeen, tot streling van zijn nationaal gevoel, de
invloed van zijn moedertaal op verschillende vreemde talen te demonstreren, maar
hij wil het feit van de ontlening op heterdaad betrappen, hij wil de situatie van de
ontlener meebeleven om de noodzaak van zijn daad als het ware aan eigen ziel te
ervaren. Dit brengt een enorme bronnenstudie mee en de onderzoeker wordt pas
recht geestdriftig wanneer hij zich kan afwenden van het al te reguliere materiaal
der literaire teksten en woordenboeken naar de onopzettelijke notities van
douanetarieven en inventarissen. Vidos laat ons met middeleeuwse Friese schippers
Vlaamse lakens uit Gent en Ieper in Spanje en Portugal ter markt brengen, opdat
wij de noodzaak zouden begrijpen van Spaans frisa en gante, Portugees ipli, ipre
als benamingen voor diverse weefsels in de 13de en 14de eeuw.
Wanneer wij door een zo geestdriftig gids op sleeptouw worden genomen, wordt
het bijna onheus de vraag te stellen, of het allemaal wel belangrijk, en zelfs of het
allemaal wel wáár is wat hij ons laat zien. Toch moet ik deze dubbele vraag onder
ogen zien. Om met de
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tweede helft te beginnen: de voorstelling van die Friese schippers in de Spaanse
havens is zonder twijfel suggestief, maar - hoe weet onze gids dit alles? Wanneer
enerzijds in een Spaans douanetarief van de 13de eeuw weefsels genoemd worden
die frisa, pannos de Gant en pannos de Ypre heten, anderzijds uit ‘recente historische
onderzoekingen’ blijkt dat ‘de producten van de industrie van Vlaanderen, dus
voornamelijk die van de lakenindustrie, het Iberische schiereiland vóór de tweede
helft van de XIIIe eeuw niet bereikt hadden’, volgt daar dan zo zeker uit dat frisa,
gante en ipli, ipre, Nederlandse leenwoorden zijn die ‘door Spaansche havens en
door persoonlijk contact tusschen Spanjaarden en Friesche zeelieden naar Spanje
(zijn) gekomen’? De benaming fresum voor een Nederlands soort laken was al in
*)
de karolingische tijd in gebruik als een internationaal handelswoord . Is het Franse
frize van de 13de eeuw niet de regelrechte voortzetting van dit karolingisch-latijnse
fresum en zou het laken dat in de 13de eeuw dan wellicht voor het eerst uit Nederland
naar Spanje werd ingevoerd niet gewoon de eeuwenoude internationale
handelsnaam hebben gedragen in de Franse vorm? Vidos ziet het allemaal wel
heel nauwkeurig zich: ‘Wanneer in de XIIIe eeuw een Friesch schip met Vlaamsche
lakens in een Spaansche haven, zooals Santander, aankwam, dan hadden
Spaansche havenarbeiders, schippers, enz. bij het lossen en met de Friesche
zeelieden, die het Vlaamsche laken exporteerden, en met de buitenlandsche
lakensoort kennis gemaakt. Voor een Spanjaard was dus het laken Friesch, frisa,
en niet Vlaamsch, omdat het eerste contact in de havens met Friezen heeft plaats
gehad’. Ziet hij het niet tè nauwkeurig? vraagt men zich af. Vervalt hij van al te grote
subtiliteit niet tot pure fictie? Die ‘Friese zeelieden’ passen ook beter in de
karolingische tijd, toen desnoods de hele bevolking van de Nederlanden boven de
grote rivieren tezamen met de kustbewoners van Zeeland en Vlaanderen als ‘Friezen’
aangeduid kon worden, dan in de 13de eeuw toen het begrip ‘Fries’ al weer
aanzienlijk ingekrompen was. Ik geloof ook om deze reden dat

*)

Althans dit maak ik op uit de mededeling van Blok: ‘De groote uitvoer van friesche mantels
reeds in den karolingischen tijd wijst op uitgestrekte kudden van schapen, die de wol leverden,
waaruit het fresum, het friesche wolgoed werd gemaakt’ (Friesche toestanden in de
Middeleeuwen, in Verspr. Stud. 57).
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Spaans frisa in 't geheel geen Nederlands leenwoord kàn zijn. En met gante staat
het al niet veel beter,want in pannos de Gant zien we niet de Nederlandse, maar
de Franse of, wil men, de internationaal-Romaanse vorm van de naam der Vlaamse
stad. We hebben hier dus waarschijnlijk ook al weer te maken met een reeds
bestaande internationale handelsnaam, niet met een nieuwe benaming die spontaan
bij de ontmoeting van Spaanse havenarbeiders en Nederlandse schippers op de
havenkaai van Santander zou zijn gevormd.
Is het toeval dat de taalkundige Vidos verzuimd heeft bij dit onderzoek juist de
enige vraag te stellen die waarlijk taalkundig belang had, nl. of de door hem gevonden
woorden wel Nederlands kònden zijn? Ik kom hiermee tot de andere helft van mijn
vraag: kunnen dergelijke ‘nieuwe onderzoekingen over Nederlandsche woorden in
Romaansche talen’ voor een taalkundige eigenlijk nog wel veel belang hebben?
Ook waar ontlening uit het Nederlands tengevolge van onmiddellijk contact van
Nederlanders met Romaanse bevolkingen min of meer vast zou komen te staan,
ook waar we de Nederlandse culturele expansie op heterdaad zouden kunnen
betrappen, worden we daar als taalkundigen veel wijzer? Om dergelijke
onderzoekingen tot een goed einde te kunnen brengen moet men gedreven worden
door een andere, een cultuurhistorische interesse. De studie van de leenwoorden
wordt op deze wijze immers geheel cultuurgeschiedenis en de woorden zelf zijn
daarbij niet meer dan een welkome illustratie van feiten die men al lang langs andere
wegen heeft ontdekt. De taalkundige heeft maar te volgen waar ‘echte’ historici, die
de feiten kennen, hem zijn voorgegaan. Het is niet te loochenen dat de
taalwetenschap die zich afwendt van de filologie, een hulpwetenschap moet worden,
van de cultuurgeschiedenis, van de sociologie of van de psychologie. Alleen het
taalgebruik van de scheppende mens vormt een eigen domein van studie dat door
geen andere wetenschap is te usurperen. Het enige middel om dit eigen domein te
handhaven is zich te werpen op een soort neo-filologie, die men dan ook allerwege,
in pogingen tot een moderne stilistiek, zich ziet baanbreken. Als men de rede van
Vidos over de studie der leenwoorden leest, voelt men het onwillekeurig: deze
methode betekent, met zijn op 't eerste gezicht wellicht aantrekkelijk raffinement,
voor de taalkundige een einde. Vroeg of laat moet
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hij zich gaan afvragen waarom hij eigenlijk nog taalkundige is en waarom hij niet
liever een ‘echte’ historicus (c.q. psycholoog, socioloog, ethnoloog) wordt. De feitjes
van een synchronische expansie zijn, hoe kleurig en geurig misschien ook voor de
verbeelding van het ogenblik, toch te klein om zonder bredere achtergrond de
belangstelling van een onderzoeker gaande te kunnen houden. De streling van het
nationaal gevoel die de vroegere taalkundige misschien, bewust of onbewust, bij
het opstellen van zijn primitieve leenwoordenlijstjes ervoer, was tenminste een motief
dat der filologie niet geheel onwaardig was, maar de verfijnde leenwoordenstudie
van Vidos wordt, vrees ik, nog afgezien van het gevaar van een al te subtiele fictie,
taalkundig gesproken een curiositeitenjacht, ‘spijkers op laag water zoeken’. Dit
laatste is geen hatelijke formulering van mij, het is de bijna verontschuldigend
klinkende, schertsende karakteristiek van de geleerde schrijver zelf, de woordspeling
waarmee hij ‘een ander prachtig hoofdstuk van de expansie van het Nederlandsch,
namelijk de Nederlandsche spijkerfabricage en haar taalkundigen invloed op het
Romaansch’ voor ons aankondigt. ... Hoeveel van die ‘prachtige hoofdstukken’
zouden er nog kunnen volgen?
De rede van Vidos geeft mij aanleiding om deze stelling te poneren: de expansie
van het Nederlands in de Romaanse talen moge cultuur-historisch interessant zijn,
taalkundig is zij onbelangrijk, in tegenstelling met de expansie van het Frans, Duits
en Engels (in beperkter kring ook het Latijn en Italiaans) in het Nederlands, die
misschien juist meer taalkundig dan cultuurhistorisch interessant is. Want het
taalkundig belang van een expansie zit niet zozeer hierin dat een nieuwe techniek
of een nieuw product van het ene taalgebied naar het andere geëxporteerd wordt
en dan daarbij zijn oorspronkelijke benaming houdt, maar veeleer hierin dat de
expanderende taal een bepaalde functie te vervullen krijgt in het vreemde taalgebied,
de ‘vreemde-woorden-scheppende functie’. Een leenwoord houdt op taalkundig
interessant te zijn zodra het zich helemaal heeft aangepast aan het klanksysteem
en de andere structurele wetten van de ontlenende taal, zodra het dus niet meer
op het gehoor of op het gevoel af duidelijk is, dat men met een ‘vreemd’ woord te
doen heeft, maar dat door een historisch onderzoek moet worden aangetoond. Het
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‘vreemde’ woord is niet allereerst een ontleende benaming voor een nieuw artikel,
maar het is een stilistische variant. Uit een taal die in het Nederlands een
vreemde-woorden-scheppende functie vervult, kan men naar de willekeur van het
scheppende moment woorden ontlenen, geheel en al uit het incident van zijn
stilistische behoefte. Een Nederlander kan dit doen uit het Frans, Duits en Engels,
want alle drie deze talen staan hem en de mensen voor wie hij spreekt of schrijft
als uitdrukkingsreserve ter beschikking. Naast deze incidentele vreemde woorden
bezitten wij ook onze usuele, waarvan de stilistische kracht echter steeds blijft, dat
zij zich niet, of slechts ten dele, hebben aangepast aan de structurele wetten van
het Nederlands, dat wij hun vreemdheid nog steeds blijven voelen. Natuurlijk is een
nieuw artikel in het begin ook altijd iets ‘vreemds’ waarbij als naam dus ook een
‘vreemd’ woord past. Maar de nieuwheid gaat gauw van een gebruiksvoorwerp af
en daarom past de ‘vreemde’ naam zich ook zo gauw mogelijk aan bij de gewone
taal. Luxe-voorwerpen, mode-artikelen e.d. blijven meer in de sfeer van het spel,
verzakelijken niet zo spoedig. Het ligt dus ook in de reden dat wij er langer prijs op
blijven stellen deze met een ‘vreemde’ naam aan te duiden.
Men begrijpt de toepassing. De Nederlandse leenwoorden in de Romaanse talen
zijn m.i. niet te vergelijken met de Franse, Duitse of Engelse in het Nederlands,
maar eerder met de Russische of Maleise, die geen andere gevoelswaarde hebben
dan hoogstens die van de exotische klank in het algemeen, omdat de talen waaraan
zij ontleend zijn niet tot de uitdrukkingsreserve van de Nederlandse taalgemeenschap
behoren. Is dit niet juist en heeft het Nederlands voor de Fransen, Spanjaarden enz.
in een bepaalde periode van hun geschiedenis wèl een
vreemde-woorden-scheppende functie gehad, dan is het de taak van Vidos en zijn
medewerkers om dát in de eerste plaats te laten zien. Voorloopig ben ik geneigd te
geloven dat een taalkundig interessante expansie van het Nederlands alleen maar
te vinden zal zijn in de Indonesische talen en misschien in het Nederduits, omdat
daar alleen bij de ontwikkelde sprekers die betrekkelijke meertaligheid met het
Nederlands als component kon voorkomen die het effect van het Nederlandse
‘vreemde woord’ stilistisch hanteerbaar maakte.
K. HEEROMA
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Het proces in de hemel als strijdgedicht
In aanmerking nemende de geringe belangstelling, die er onder de Nederlandse
literatuurhistorici heeft bestaan voor genologische problemen, behoeft het niet te
verwonderen, dat wij nog steeds geen samenvattend werk bezitten over het
strijdgedicht in de middelnederlandse letterkunde. En dat terwijl onze buren Frankrijk
1)
en Duitsland vóór de aanvang van deze eeuw reeds dergelijke studiën bezaten .
Ja zelfs het voortreffelijke boek van Walther over het strijdgedicht in de middellatijnse
2)
literatuur, in 1920 verschenen , slaagde er niet in onze mediëvisten uit hun tent te
lokken. Eerst in 1943, dat is nog slechts 5 jaar geleden, heeft Prof. Axters uit Leuven
althans van ëën bepaalde variant van het strijdgedicht - een zeer belangrijke variant
overigens - te weten de schooldisputatie, invloed en verbreiding in onze literatuur
3)
nagespeurd . Zijn uiterst welkome lijst van middelnederlandse disputaties zou alleen
reeds voldoende stof leveren voor de bewerking van een proefschrift.
Intussen, de invloed van het strijdgedicht reikt verder dan tot deze rechtstreeks
onder invloed van de schooldisputatie ontstane dialogen. Een voorbeeld van deze
indirecte invloed levert het Proces in de hemel. Van dit genre bezitten wij in onze
letterkunde een prachtig

1)

2)
3)

L. Selbach, Das Streitgedicht in der altprovenzalischen Lyrik etc. (Marburg 1886). H.
Knoblauch, Die Streitgedichte im Provenzalischen und Altfranzösischen, diss. Bern 1886; H.
Jantzen, Geschichte des deutschen Streitgedichtes im Mittelalter (Breslau 1896); M.
Steinschneider, Rangstreit-Literatur in Wiener Sitz. Ber., Phil.-hist. Cl. Bd. 155, Abh. 4. - later
verscheen nog o.a. Ch. Oulmont, Les débats du clerc et du chevalier dans la litt. poet. du
moyen age (Paris 1911).
H. Walther, Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters (München 1920).
St. Axters O.P., Over ‘questio disputata’ en ‘questio de quolibet’ in de middelned. literatuur
in Ons Geestelijk Erf 1943, I, bl. 31 e.v.
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4)

voorbeeld, namelijk het gedicht D i t e s v a n M a s k e r o e n . Snellaert heeft het
in de vorige eeuw uitgegeven naar een Oxfords handschrift, afkomstig van de
collectie Marshall, een verzamelhandschrift, dat o.a. de Melibeus en Jans Teesteye
5)
bevat . Ziehier in het kort de inhoud:
Nadat de duivels eerst geprobeerd hebben de verlossing van het mensdom te
verijdelen door via Pilatus' vrouw de stadhouder zijn toestemming tot de kruisiging
te doen weigeren, kiezen ze een procureur om hun zaak voor het hemelse ‘parlement’
aanhangig te doen maken. De keuze valt op Maskeroen, die naar de hemel trekt
en aan God vraagt, waar Gerechtigheid gebleven is. De Heer wil hem echter niet
te woord staan, vooraleer hij zijn procuratie heeft getoond. Maskeroen wil eerst nog
iets in het midden brengen, maar God weigert de eiser te horen buiten aanwezigheid
van de tegenpartij en eist vóór alles inzage van de procuratie. Maskeroen voldoet
hieraan en dan begint het proces, dat tot in finesses een schitterend voorbeeld vormt
van een civiel geding in de middeleeuwen en waarvan men de procedure uit ons
gedicht nauwkeurig kan leren kennen. Maskeroen beklaagt er zich over, dat hij
beroofd is van het menselijk geslacht, waarover hij sinds onheuglijke tijd macht had
om het te ‘tormenteerne in onser hellen’. Hij verlangt nu, dat God de mens in kort
geding zal dagvaarden om Maskeroens eis aan te horen en dat God dan recht zal
doen en alle mensen, ook hen die nog geboren zullen worden, weer aan de eiser
zal toewijzen. - Hierbij zij even opgemerkt, dat deze voorstelling juridisch minder
juist is, immers de mens had niet gedaagd moeten worden, maar God Zelf, want
6)
Die is de rover, de mens is slechts het geroofde bezit . - Omdat het zogenaamd
een ‘jammerlijke’ zaak is, wenst Maskeroen, dat de tegenpartij reeds voor de
volgende dag zal worden gedaagd, maar God doorziet de gemene

4)

5)
6)

Maskeroen, de naam van de procureur des duivels wordt (evenals ons masker (via ital.
maschera) van arab. maschara (hofnar, grappenmaker) afgeleid, volgens M.J. de Goeje in
Ned. Spect. 1867, verwant met sashira (bespotten).
F.A. Snellaert, Nederlandsche gedichten uit de 14e eeuw, enz. (Brussel 1869) bl. 493 e.v.
J. te Winkel heeft dit indertijd al gezien, vg. Ts 1 (1881) bl. 351-2.
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streek: immers Maskeroen, die de weg goed kent (bij de val der engelen heeft hij
die leren kennen) weet, dat de mens in zo korte tijd onmogelijk de hemel zal kunnen
bereiken, en dan bij verstek veroordeeld moet worden. Daarom bepaalt God de dag
op Goede Vrijdag. Maskeroen maakt bezwaar: op heilige dagen wordt geen recht
gesproken. Ja, zegt God, dat is waar, maar Ik heb het recht gemaakt en de glossen
en de wetgever mag ook dispenseren. Voor ditmaal moet de zaak op die dag dan
maar doorgaan. Maskeroen vertrekt en God zendt Gabriël als deurwaarder om het
mensdom te dagen. Op de bepaalde dag is Maskeroen al present bij het krieken
van de dag, want te laat komen heeft voor de aanlegger onaangename gevolgen.
Hij gaat in de raadszaal heimelijk in een hoek staan om alles te kunnen afluisteren.
Als het tegen de middag loopt nadert hij God en vraagt om recht. Maar hij moet nog
geduld hebben tot de avond. Dan - te vespertijt - verlangt Maskeroen een verklaring
volgens het gangbare recht, dat de tegenpartij niet is verschenen. Maar de Heer
beroept zich op zijn prerogatief als rechter om dag en uur vast te stellen en verlegt
het geding op de volgende dag ‘te primetijt’. - Met de nodige instructies van Lucifer
vliegt Maskeroen de morgen daarop weer naar de hemel. Inmiddels besluit Maria
nog juist op tijd en motu proprio, uit eigen beweging, als advocaat voor de mens op
te treden. Ter bestemder ure neemt God plaats op de rechterstoel, omgeven door
een ontelbare schare engelen, patriarchen en profeten. Maria komt met een dergelijk
gevolg binnen. Zij neemt het eerst het woord en verklaart zich bereid de verdediging
te voeren. Dan vraagt Maskeroen verlof te spreken. Hij constateert, dat de gedaagde
niet aanwezig is. Maria is een vrouw en moet als zodanig als advocaat gewraakt
worden. Bovendien is ze verwant aan de Rechter; Deze kan daardoor niet meer
onpartijdig zijn. Maria antwoordt, dat haar verwantschap met de Rechter niet
vergeleken kan worden met een natuurlijk moederschap. En voorts dat Zij hier het
menselijk geslacht representeert; Zii zou wel eens willen weten welke wet of
jurisprudentie een beschuldigde, wie of wat hij ook is, verbiedt zich te verdedigen.
En dat Zij in elk opzicht het menselijk geslacht representeert is evident, daar Zij
behoort tot elk der drie staten, die er in de wereld
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zijn: maagden, gehuwden en kuise weduwen. En dat een vrouw geen verdediging
mag voeren, is gelogen, want voor ‘jammerlijke’ personen, d.z. weduwen, wezen
en gevangenen, is het wel degelijk toegestaan en wie zal ontkennen, dat de mensen
‘jammerlijke personen’ zijn? Maskeroen eist een interlocutorie
dats een vonnesse op een discoert
datten principale niet en hoort.

God aanvaardt Maria's advocatuur. Maskeroen, de eisende partij, verlangt nu
allereerst - en dat in de gebruikelijke juridische termen - herstel van het gepleegde
onrecht, d.i. onmiddellijke teruggave van het geroofde bezit. Maria bestrijdt deze
eis: het betreffende artikel is in dit geval niet van toepassing, want het schrijft
rechtsherstel voor aan de beroofde, indien deze niet - zoals hier - tevens de eiser
is. Bovendien is de eiser hier niet de rechtmatige bezitter, want dat is God; voor de
duivel is de mens slechts roofgoed. Daarom is Maskeroens ‘titel’ (rechtsgrond)
ondeugdelijk en mag hij zich ook niet beroepen op de ‘prescriptie’ (het
verjaringsrecht), want dit geldt niet voor roofgoed. De facto, niet de jure hadden de
duivelen macht over de zielen in de hel, want het geschiedde slechts ‘bi Gods
ghedogen’. Weer verlangt Maskeroen een interlocutorie, hetgeen Maria de opmerking
ontlokt dat de procureur al bitter weinig eerbied heeft voor 's Rechters majesteit en
er een spelletje van schijnt te maken. God weigert daarop 's duivels eis tot
onmiddellijke teruggave van het gepretendeerde bezit in te willigen.
Nu eerst begint het eigenlijke rechtsgeding. Maskeroen haalt een bijbel te
voorschijn en citeert uit Genesis het gebod aan Adam en Eva in het paradijs. Zij
hebben overtreden, dus moeten ze de gestelde straf ondergaan. Daartegen verweert
Maria zich door op te merken, dat het eerste mensenpaar gevallen is door misleiding
van de duivel en de wet zegt, dat valsheid en loosheid iemand in rechte geen
voordeel mogen aanbrengen. Hij zelf, Maskeroen, heeft ze ten val gebracht en nu
wil hij ze bij U aanklagen, dat is absurd! Nog is Maskeroen niet verslagen. Waar de
overtreding evident is, zegt hij, moet de rechter straffen, ook al zou er niemand zijn,
die een aanklacht deed. Maskeroen wendt het nu dus over een andere boeg. Hij
ziet af
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van zijn eis, stelt zich a.h.w. niet meer partij, maar wenst alleen, dat God de
overtreding zal straffen. Daarmee wordt het civiele rechtsgeding plotseling een
strafzaak. Maria verandert nu ook van batterij. Ze laat alle redelijke argumenten
varen en neemt haar toevlucht tot een hartstochtelijk beroep op 's Rechters gevoelens
te haren opzichte. Ze smeekt Hem, haar moederschap te gedenken en ter wille van
haar in dit geval geen gebruik te maken van de bevoegdheid van vergelding, waarin
Hij als Rechter vrijheid van handelen heeft. De Rechter laat Zich inderdaad bewegen
en dit ontlokt Maskeroen de uitroep:
Vleesch ende bloet ruert u te desen ende niet die hemelsche gherechticheit!

Maar nog zijn al zijn pijlen niet verschoten. Hij beroept zich nu op het gangbare
rechtsgebruik om bij onenigheden van deze aard het betwiste goed te verdelen. Hij
is immers naar het bijbelwoord ‘Heer van de wereld’, al heeft God er dan ook nog
wel iets van, zoiets als een graankorrel van een heel mud koren. Laat dus alle
boosheid - des duivels deel - gewogen worden tegen de goede daden - Gods deel
-, dan zal wel blijken naar welke kant de schaal doorslaat. Maar daarop antwoordt
Maria, dat de weging reeds heeft plaatsgevonden, bij de kruisiging. Naast Christus
hing Gesmas, de incarnatie van alle boosheid. Christus' schaal sloeg door.
Maskeroen wenst nu bijstand en hij verlangt advocaten om hem bij zijn eis te
steunen. Dit recht kan hem niet geweigerd worden. Maar ook de tegenpartij mag
van hetzelfde recht gebruik maken. Maskeroen kiest Gerechtigheid en Waarheid.
Maria Barmhartigheid en Vrede. Hier treden de vier Deugden ten tonele en hier
beginnen dan tevens de vraagtekens. Hier gaan ook de redacties van het
Satansproces uiteen. Om bij het middelnederlands te blijven, de lezing in Maerlant's
7)
Merlijn , die tot dusver vrijwel woordelijk met de Maskeroen overeenstemde, gaat
hier grote verschillen vertonen. Terwijl in de Merlijn Maskeroen en Maria verder
zwijgen en de vier Deugden gaan pleiten, zoals men ook zou verwachten, gaan in
de Maskeroen de twee

7)

Regel 2013 e.v., uitg. J.v. Vloten (Leiden 1880) bl. 20 e.v.
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partijen, de helse procureur en de H. Maagd, nog even door. Waarom? Wel, dat
wordt duidelijk, wanneer we letten op het volstrekt verschillende karakter van het
debat tussen Maskeroen en Maria en tussen de Deugden. Het eerste was zuiver
juridisch, het laatste zuiver theologisch. Er is hier een duidelijke breuk te onderkennen
en het lijkt mij aan geen twijfel onderhevig, of het Dispuut der Deugden hoorde er
oorspronkelijk niet bij. Lijkt het al bevreemdend, dat de advocate - Maria is immers
niet alleen procureur - nog weer advocaten toegevoegd krijgt, die bovendien nog
in andere termen herhalen, wat Zij reeds heeft gezegd, vreemder nog is de
figurantenrol van Maria en Maskeroen voor de verdere duur van het pleidooi en het
achterwege blijven van de einduitspraak. Voeg daarbij het totaal verschillende
karakter van de pleidooien en de omstandigheid, dat beide - het Satansproces en
het Pleidooi der Deugden - ook, ja in verreweg de meeste gevallen, afzonderlijk
voorkomen, en het is duidelijk, dat de onbekende auteur, die de schrijver van onze
Maskeroen en Jacob van Maerlant hebben gevolgd, twee verschillende pleidooien
heeft samengevoegd tot een nieuwe compilatie. Begrijpelijk overigens, omdat beide
hetzelfde thema behandelen van het eeuwig wel of wee van het menselijk geslacht.
De dichter van de Maskeroen of zijn Vorlage heeft de overgang wat geleidelijker
willen maken door Maria en Maskeroen nog even met half-juridische-,
half-theologische argumenten te laten voortdisputeren. Maar men bespeurt terstond
de gewildheid, want het te hulp roepen van advocaten betekent toch, dat men aan
het eind is van zijn latijn. En zie, nu heeft hij advocaten en hij gaat toch nog voort
met een nieuw argument. Daarbij, het gaat over de Gerechtigheid en hierover
verwacht men toch, dat Gerechtigheid zelf zal spreken. Tenslotte, dit argument en
trouwens het hele Dispuut der Deugden, is zinloos, waar God als Rechter reeds
heeft verklaard van Zijn bevoegdheid tot straffen geen gebruik te zullen maken en
's mensen overtreding reeds door Christus' kruisdood is geboet. Het Pleidooi der
Deugden moet logisch gedacht worden tussen val en verlossing, de verzoening der
Dochteren Gods kon alleen plaats vinden door het besluit der Menswording. Maar
over het Pleidooi der Deugden straks meer. Ik wilde alleen nog opmerken, dat het
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strijdgedicht een dergelijke steun van advocaten overigens niet kent, een bewijs te
meer, dat ze in het Satansproces eigenlijk niet thuishoren.
Want het Satansproces is een strijdgedicht! Met een variatie op het ‘Stof zijt gij
en tot stof zult gij wederkeren’ mogen we zeggen: een strijdgedicht was het en tot
strijdgedicht is het weer geworden! Ook al bezaten we geen modellen uit vroegere
eeuwen, waarnaar de auteur van het Satansproces heeft gewerkt, dan zouden we
nog gemakkelijk de grondvorm van het strijdgedicht in het uitgewerkte proces
herkennen. Twee partijen moeten hierbij elkaar zolang met argumenten te lijf gaan,
totdat één van beide tot zwijgen is gebracht. Is dit niet mogelijk, dan treedt, zodra
elk der partijen het zijne heeft gezegd, een derde op als determinant, arbiter of iudex
om een beslissing of samenvatting te geven. Deze grondvorm van het strijdgedicht
is al heel vroeg aangewend voor het thema van de strijd om de mensenziel.
In het apocryphon De hemelvaart van Moses uit het begin van onze jaartelling,
stuiten we al op een dispuut tussen Satan en Michaël om de mens. In de
Openbaringen van Johannes 12, 7 e.v. lezen we van de strijd van Michaël tegen
de helse draak; in Judas 5, 9 betwisten Michaël en de duivel elkaar het lichaam van
Moses. In het vierde boek van Esdras (ca. 70-100 na Chr.) pleit Esdras tegenover
Uriel voor Gods barmhartigheid tegen Zijn rechtvaardigheid. En in het Testament
van Abraham (2e eeuw na Chr.) ontmoeten we het motief van de weegschaal, dat
8)
wellicht oorspronkelijk in Egypte thuishoort . Door de toenemende Maria-verering
gaat de H. Maagd in de latere apocalyptiek de plaats innemen van Michaël. Maar
- misschien in mindere mate - treedt ook i.p.v. de aartsengel Christus Zelf tegen
Satan in het krijt. De strijd tussen Christus en de Demiurg is reeds in een dialoog
van de 50 eeuw zo uitgewerkt, dat de duivelsadvocaat zijn zwakke positie erkent,
9)
een compromis zoekt en met bijbelcitaten - tot eigen verderf - werkt .

8)
9)

Hope Traver, The four daughters of God: A mirror of changing doctrine in Publications of the
Modern Language Ass. of America, vol. 40 (1925) p. 50 seq.
Hope Traver t.a.p. p. 67.
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Maar vooral sinds de 12e eeuw regent het altercaties tussen Christus en Satan,
10)
naast disputaties om de mensenziel tussen Maria en de duivel . Dat deze juist in
de 12e eeuw zo frequent worden, is niet toevallig. Het is de eeuw der schoolliteratuur.
Denk slechts aan de parodistische latijnse poözie, de profane strijdgedichten, de
latijnse mysteriespelen. Trouwens het strooien met bijbelcitaten door de twistende
partijen verraadt maar al te duidelijk de schoolse oorsprong. Maar over deze
bedrijvigheid der studerende jeugd straks. Wij willen eerst nog even de blik laten
gaan over de voorlopers van het Satansproces. Het is duidelijk, dat er sinds de
apocalyptiek verschillende invloeden op de ontwikkeling van dit proces hebben
gewerkt. De Maria-verering heeft de aartsengel als pleitbezorger geëlimineerd en
tevens bevorderd, dat de strijd zo vaak gevoerd wordt om de individuele mensenziel
tijdens zijn leven of bij zijn sterven, i.p.v. om het hele menselijke geslacht. En dat
het pleit gevoerd wordt òf bij de Schepping, of nà de Val, of nà de Verlossing, komt
tendele door de verschillende tijdsbepaling in de Joodse apocalyptiek en de
Christelijke theologie, tendele door de invloed van het Pleidooi der Deugden op het
Satansproces, waarover we zo aanstonds zullen spreken.
In die 12e eeuw of het begin van de 13e zal een Frans jurist op het bestaande
thema van de strijd tussen Maria en de duivel om de ziel het Satansproces hebben
gedicht, waarin hij een officiële zitting heeft geënsceneerd naar de regels van de
gangbare rechtspraktijk. Waarschijnlijk hebben navolgers er gedurende een eeuw
steeds meer juridische details aan toegevoegd. Van slechts één van dezen is de
11)
naam bekend, namelijk Bartolus de Saxoferrato . In totaal onderscheidt Gideon
12)
Huet 5 latijnse varianten . Ze komen vrijwel geheel met elkaar overeen, alleen
ontbreekt in 3 van de 5 het Pleidooi der Deugden. Indien dit Pleidooi een later
toevoegsel is, zoals we hebben getracht aannemelijk te maken, mogen we al deze
lezingen tot één

10)
11)
12)

Dez., The four daughters of God. A study of this allegory etc. diss. Bryn Mawr College
(Philadelphia 1907) p. 55 seq., en tap. p. 70 seq.
Vg. J.L.J. van de Kamp, Bartolus de Saxoferrato enz. (A'dam 1936) bl. 72 e.v.
G. Busken Huet, Iets over Maskaroen in Ts 28 (1909) bl. 262 e.v.
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groep verenigen. Dan blijven over de redacties in de volkstalen. Daar is allereerst
de Franse Avocacie Nostre Dame, een berijmde vertaling opgesteld te Bayeux ca.
1320. Er is veel weggelaten en alle juridische citaten ontbreken. Dan hebben we
de twee middelnederlandse lezingen, die beide op dezelfde latijnse redactie
teruggaan, een redactie, die nog betrekkelijk eenvoudig, althans niet juridisch
overladen was, maar reeds het Pleidooi der Deugden aan het proces had
vastgekoppeld. En tenslotte is er nog een Catalaanse redactie, waarvan Crawford
13)
de oorspronkelijkheid heeft willen verdedigen , maar daarbij de historie geweld
heeft aangedaan. De Nederlandse en Latijnse redacties kunnen immers bezwaarlijk
via een Franse op de Catalaanse versie berusten. Dat strijdt met de natuurlijke gang
van zaken, zoals Gideon Huet - ik meen terecht - al heeft opgemerkt. Neen, van
Frankrijk uit zal de latijnse redactie zich hebben verbreid naar het Noorden en het
Zuiden en daar in de volkstaal zijn bewerkt.
Het Pleidooi der Deugden is een later toevoegsel, maar de toevoeging zelf is een
14)
bewijs van de populariteit van dit pleidooi . Het Pleidooi der Deugden overwoekert
alle andere twistgedingen om de mensenziel. Dat is een interessant verschijnsel.
15)
Hope Traver, die een proefschrift aan de strijd der dochteren Gods heeft gewijd
en later nog een zeer uitvoerig opstel in de Publications of the Modern Language
16)
Association of America , kwam tot de volgende conclusie. De allegorie is
oorspronkelijk Joods, ze verschijnt voor het eerst in de 10e eeuw in de Midrash.
Hier worden de Deugden betrokken, bij de raadslag in de hemel over de schepping
van de mens. Toen de allegorie

13)
14)

15)
16)

J.P.W. Crawford, The Catalan Mascaron and an Episode in Jacob van Maerlant's Merlijn in
Publications of the Modern Language Society 26, p. 31 seq.
In het fragmentarisch bewaarde sociale hekelspel Van den somer ende van den winter zijn
de vier personages, die twee aan twee scamel man en Rike vrecke bijstaan, resp.
Ontfarmicheyt-Waerheit en Gherechticheyt-Ghiericheit (Vrede paste hier natuurlijk niet);
alweer een typisch bewijs te meer voor de populariteit der Deugden.
The Four daughters of God. A study of this Allegory with especial reference to those in Latin,
French and English, diss. Bryn Mawr College (Philadelphia 1907).
Vol. 40 (1925) p. 44 seq.
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17)

door het Christendom werd overgenomen, bleef dit tendele zo . Maar dan komen
18)
al heel gauw de beroemde commentaren eerst van Hugo van S. Victor en kort
19)
daarna van Bernard van Clairvaux op het Psalmvers, dat aanleiding heeft gegeven
tot onze allegorie, namelijk Ps. 85(84)11: ‘De Goedertierenheid en Waarheid zullen
elkander ontmoeten, de Gerechtigheid en Vrede zullen elkander kussen’. Hugo en
Bernardus verleggen het thema van de Schepping op de Verlossing. Vrijwel zonder
uitzondering gaan alle latere lezingen, wat de theologische inhoud aangaat, op
Bernardus terug, zij het meestal indirect, bijv. via Grosseteste of Bonaventura.
Dit alles heeft Miss Hope Traver uitgezocht en we kunnen haar niet dankbaar
genoeg zijn voor dit interessante motievenonderzoek. Maar zij is daardoor zo
gefascineerd geworden, dat ze geen oog heeft overgehouden voor het genologische
probleem. En juist dit maakt de strijd der Deugden zo interessant. Is het niet
opvallend, dat reeds bij Hugo van S. Victor en bij Bernardus de strijd gevoerd wordt
door twee i.p.v. vier Deugden, t.w. Veritas en Misericordia. Let wel, het zijn de
Deugden van de Psalmist, en nog niet die van de latere volksliteratuur, die twisten.
Het zijn Barmhartigheid en Waarheid, die behalve in Ps. 85 nog in 7 andere psalmen
tezamen optreden (Ps, 25, 10; 57, 4; 61, 8; 68, 15; 89, 15b; 115, 1; 138, 2). Inderdaad
treffen we deze Deugden in de homiletische literatuur tot de 13e eeuw nog een
20)
enkele keer aan , maar sindsdien blijkt in de volksliteratuur Waarheid door
21)
Rechtvaardigheid te zijn vervangen . Rechtvaardigheid is immers in een strijdgedicht
een passender opponent voor

17)
18)
19)

20)
21)

Zie de redacties bij R. Heinzel, Vier geistliche Gedichte in Zeitschr. f. deutsches Altertum 17
(1874) S. 43 ff., en W. Scherer, Die vier Töchter Gottes ald. 21 (1877) S. 414 ff.
Annotationes in quosdam psalmos David, Migne P.L. 178, 623-5 (er komt vrede door berouw
en schuldbelijdenis van de mens).
In festo annuntiationis beatae Virginis, Migne P.L. 183, 383-90 (er komt vrede door Christus'
plaatsvervangend lijden), in het mnl. gevolgd door Dirc van Delf (uitg. Daniëls dl. 2, bl. 261
e.v.).
Zie de voorbb. bij Hope Traver in Publ. p. 72, 74.
Het spel van Ravallo en het spel van Rouaan uit later tijd (vg. R. Ligtenberg O.F.M. in Studia
Catholica 3, bl. 336) staan met de handhaving van Veritas wel op zichzelf.
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Barmhartigheid. Zo wordt dan ook het model: twee Deugden i.p.v. vier, t.w.
Rechtvaardigheid en Barmhartigheid, terwijl Vrede of Waarheid concluderen,
determineren! Wat is het geval? Pax en Veritas deugen niet in een strijdgedicht,
tenminste niet als partij. Pax moet verzoenen, Veritas determineren. Maar als
strijdende partij zijn ze ongeschikt. Daarom zal men ze òf een volstrekt
ondergeschikte rol geven, òf - liever nog - een van beiden tot determinant benoemen,
òf beiden maar eenvoudig elimineren. Alle drie de wegen heeft men ook inderdaad
bewandeld. Gehandhaafd blijven de 4 Deugden feitelijk alleen in de zeer bijzondere
22)
feodale vorm, waarin in beginsel reeds Petrus Comestor de allegorie heeft gegoten,
en die wij dan in een volledig uitgewerkte lezing in Robert Grosseteste's Chasteau
d'Amour aantreffen, t.w. die van de koning, zijn zoon en vier dochters en een
23)
ontrouwe dienaar . Maar zelfs hier werkt soms nog de tendens tot eliminering van
bepaalde Deugden. In de Quatre Semeurs bijv. vlucht Pax (begrijpelijk overigens!)
24)
bij het uitbreken van de onenigheid .
De redactie van Grosseteste heeft door haar aantrekkelijke ridderlijk-verhalende
vorm grote invloed gehad in Frankrijk en in mindere mate, in Engeland en Duitsland.
Maar - dat moet men goed begrijpen - alleen in de zuiver-epische genres. Niet in
de dramatiek. Er zijn weliswaar enkele drama's, die via de Gesta Romanorum,
Grosseteste's verhaal volgen, maar verreweg de meeste spelen kiezen de
dramatische redactie van het strijdgedicht, d.w.z. van twee strijdende Deugden met
25)
eventueel nog een derde als determinant . Het bekendste voorbeeld is Le Procès
26)
que a fait Miséricorde contre Justice pour la redemption humaine . Het zou
ondoenlijk zijn alle voorbeelden hier op te sommen van de redacties, die slechts
twee Deugden en wel

22)
23)
24)
25)

26)

In adventu domini, Migne P.L. 198, 1736-7.
Vg. Hope Traver, a.w. p. 29 seq.
Ald. p. 36.
De meeste spelen met het Pleidooi vindt men bijeen bij Ligtenberg in Stud. Cath. 3, bl. 336.
- Ik denk hier ook aan de zg. ‘Eenhoornjacht’, een Boodschapvoorstelling, waarbij Gabriël
als jager optreedt met 2 of 4 houden; die twee zijn altijd de Deugden, de vier zijn vaak de
evangelisten.
Vg. Petit de Julleville, Les Mystères 2 (Paris 1880) p. 425.
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Rechtvaardigheid en Barmhartigheid laten strijden. Ik herinner nog slechts aan
Scheirer's Rhythmus (13e eeuw), waar Justitia en Clementia strijden in Gods
gedachte en als correlaat Ratio en Fides in de mens. Voorts aan Arnold Immessen's
27)
28)
Sündenfall , aan Ludus Coventriae, waar Pax determineert en Le vengeance
nostre seigneur, waar - typische bijzonderheid - Verité en Paix beide door God tot
29)
rechters worden benoemd .
Over onze eigen literatuur mag ik misschien wat uitvoeriger zijn. In Maskeroen
twisten Gherechticheit en Ontfermicheide, Pays determineert. Evenzo in de Merlijn.
In het Maastrichtse Paasspel - dat tevens het vroegste voorbeeld geeft van het
optreden der Deugden in het drama (ca. 1330) - strijden wederom alleen dezelfde
30)
Deugden . In de 15e eeuw heeft de Hongaarse franciscaan Pelbastus van Temesvar
van Bernardus' commentaar een formeel strijdgedicht gemaakt, een ‘questio’ in
31)
optima forma : de positio questionis geschiedt door Misericordia, de oppostio door
Justitia, en Sapienta determineert. In de Eerste Bliscap van Maria gaat het feitelijk
precies zo, alleen is Waerheit de determinant. Alleraardigst is het, dat Gherechticheit
het maar niet wil opgeven. Zegt Ontfermicheit: ‘Hiermede ic slute ende begeers
recht’, dan kwebbelt Gherechticheit nog: ‘En heb noch niet ute!’ Tussen twee haakjes,
die Sapientia van Pelbastus is geen eigen vondst. Ze komt al voor als 5e Deugd en
32)
determinant in Guillaume de Deguilleville's Pèlerinage de Jésuschrist . Trouwens
ook anderen, bij ons later o.a. Coornhert innoveren wel nieuwe deugden. In zijn
33)
Tweeling determineert Charitas .
Overigens constateren we in latere eeuwen het curieuze verschijnsel, dat het
Satansproces en het Pleidooi der Deugden worden gecontamineerd.

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Ed. Fr. Krage (Heidelberg 1913) S. 73.
Vg. J.H. Gallée, Bijdr. tot de gesch. d. dram. vertooningen i.d. Nederl. ged. de Middeleeuwen
(Haarlem 1873) bl 101-2.
Vg. Hope Traver p. 110.
Vg. mijn art. in Ned. Archief v. Kerkgesch.
In zijn Pomerium Sermonum, vg. Hope Traver p. 26.
Hope Traver, a.w. p. 50.
Vg. P. v.d. Meulen, De comedies van Coornhert (Assen 1945) bl. 51.
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Zeker, in onze Mariken van Nieumeghen hebben we nog een stuk van een echt
34)
Satansproces. In zekere zin ook in het Spel van de Groote Hel , al vindt het geding
hier niet in de hemel, maar voor Lucifer's rechterstoel plaats. In Coornhert's Tweeling
anderzijds bezitten we nog een zuiver Deugdenpleidooi. Maar overigens stuiten we
strijk en zet op mengvormen. Ik wijs allereerst op het tijdsgewricht. De Dochteren
Gods mogen dan onder invloed van de Joodse oorsprong ook bij het raadsbesluit
van de schepping blijven fungeren, in de Christelijke theologie behoren ze toch eerst
35)
nà de Val en vóór de Verlossing op te treden . Uiteraard laat deze tijdsbepaling
voldoende speelruimte. Er verlopen naar Middeleeuwse tijdrekening tussen val en
verlossing ettelijke milennia. Ook nà het verlossingswerk mogen ze desnoods nog
36)
even verschijnen, maar dan slechts om te horen, of ze voldaan zijn . Maar in de
aera sub gratia, de tijd tussen Verlossing en Oordeel past het optreden van de
Deugden niet meer. Nog minder tijdens het leven of bij de dood van de individuele
zondaar, ter bepaling van zijn eeuwig wel of wee. Het was juist van oude tijden af,
zoals we gezien hebben, het Satansproces, waarin deze problemen worden
uitgevochten. Niettemin laten latere schrijvers de Dochteren Gods nog wel eens
37)
38)
39)
optreden bij het Laatste Oordeel , na 's mensen dood , tijdens zijn leven , of in
40)
het algemeen ter bestraffing van de mens . - Tussen twee haakjes: in het eerste
en het laatst-

34)
35)

36)
37)
38)
39)
40)

Uitg. d. B.H. Erné, Twee zestiende-eeuwse Spelen van de hel (Gron.-Den Haag-Bat. 1934)
bl. 19 e.v.
Het eerste in het Maastrichtse Paasspel en verscheiden Duitse spelen, het laatste in de Eerste
Bliscap en de Sündenfall, vg. G. Duriez, La théologie dans le drame religieux en Allemagne
au Moyen Age (Paris-Lille 1914) p. 194-5. De tijdsbepaling vóór de Verlossing kan nog variëren
van het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan Maria's of Christus' Ontvangenis en Christus'
dood of nederdaling ter hel (zoals in een Provençaals spel). Desnoods mogen de Deugden
ook meer dan eens optreden, bijv. na Adams val en bij de zondvloed, zoals in Vieil Testament
(Hope Traver a.w. p. 96-8), als het maar niet nà Christus' kruisdood geschiedt.
Zoals in Deguilleville's Pèlerinage de Jésuschrist, Hope Traver a.w. p. 77.
Vg. Duriez, a.w. p. 194, noot 63.
Conflictus, ed. Drewes, Anal. Hymn. 46 (1905) p. 477, hier tevens gecontamineerd met de
Disputatio fidei et rationis.
In het spel van de Wellustighe Mensch, zie beneden.
Hs. Berlijn, theol. lat. No. 32, fol. 286 in proza, vg. Walther, a.w. S 87.
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genoemde geval zonder resultaat voor de doemwaardige zondaars! - Bij een van
deze gevallen wil ik iets langer stilstaan, omdat het een Nederlands werk betreft.
In het Spel van de Wellustighe Mensch in Hs. TMB, Haarlem, A, No. 6, fol. 85v
e.v., waarvan Dr. Kruyskamp het auteurschap van de Brusselse rederijker Jan van
den Berghe heeft vastgesteld in zijn binnenkort te verwachten uitgave van diens
volledige Dichtwerken, pleiten Gods Gratie en Gods Gramschap voor de Wellustighe
Mensch. God Zelf determineert. Wat constateren we hier? Ten eerste een
contamineren of verdringen van het Satansproces door 't kennelijk veel meer geliefde
Pleidooi der Deugden. - Wij vragen nu niet, hoe dit te verklaren. Of wellicht de duivel
of zijn procureur in de latere M.E. de ernstige behandeling had verloren, die nodig
is in een zo ernstige zaak als het eeuwige heil van de mens, en daarom onbruikbaar
was geworden. Is het niet illustratief, dat de doodernstige Processus Belial later op
de Index kon komen, omdat men blijkbaar meende, dat de auteurs spotten met
heilige zaken? - Maar dit laten we verder rusten. Naast de verdringing van het
Satansproces door het Pleidooi der Deugden constateren we verder een vergaande
aanpassing van dit pleidooi aan de vorm van het strijdgedicht, die soms zelfs als in
de Eerste Bliscap, de schoolse disputatie, de questio, kan benaderen. En daarin
ligt m.i. het geheim van de populariteit van ons Pleidooi. Trouwens zo, en zo alleen
zal het de Nieuwe Tijd overleven. Ik herinner aan Shakespeare's Merchant of Venice,
waarin de controvers van Portia en Shylock niets anders is dan een gesaeculariseerd
41)
deugdenpleit . Voorts aan Milton's ontwerp van een dispuut tussen Justice en
42)
43)
Mercy, aan Longfellow's Golden Legend , Erler Passionsspiel van 1850 en
44)
Frédéric de Rougemont's Mystère de la Passion .
Nog rest ons de vraag onder de ogen te zien, hoe wij - indien

41)
42)
43)
44)

Hope Traver, a.w. p. 94-5.
Dez. in Publ. p. 45.
Vg. F. Behrend, Das Erler Passionsspiel in Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1913, Heft I, S. 67.
Neufchatel 1876.
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dan het Satansproces èn het Pleidooi der Deugden beide strijdgedichten zijn - hoe
wij de populariteit van het strijdgedicht zelf moeten verklaren. Want die populariteit
moet toch waarlijk niet gering zijn geweest, wanneer zij tal van litteraire werken aan
zich weet te assimileren, gelijk te schakelen, in éénzelfde vorm dwingt en dan slechts in die vorm - expansie en levensduur schenkt. Ik zeg: in tal van litteraire
werken, ja, want het Satansproces en het Pleidooi der Deugden zijn geen op zichzelf
staande gevallen. In laatste instantie ben ik zelfs geneigd te geloven, dat alle in
dialoogvorm gestelde epiek (afgezien natuurlijk van de gewone catechismus) en
lyriek in de Middeleeuwen in zekere zin verband houden met het strijdgedicht,
inzonderheid de casuïstische epiek. Maar ik zou ook niet gaarne elke invloed van
het strijdgedicht op de refreinliteratuur - inz. op de pro- en contrarefreinen ontkennen. En wie ziet niet in, dat het tafelspel niets meer en niets minder is dan
een gedramatiseerd strijdgedicht en dat het Spel van Sinne met zijn thema van de
strijd om de ziel, op hetzelfde beginsel als het Satansproces berust?
Maar nu moet ik voorzichtig zijn. Want het is volstrekt niet mijn bedoeling te
beweren, dat een zo volksaardig genre als het tafelspel zijn ontstaan zou danken
aan het schoolse strijdgedicht. Integendeel - en hier kom ik dan tevens in conflict
met een veelverdedigde opvatting van de oorsprong van het strijdgedicht! Wat toch
is het geval? Er heeft tot voor kort onder de cultuurhistorici, inz. de literatuurhistorici,
de neiging bestaan de literatuur te laten uitgaan van, of naar vorm en inhoud te
laten bepalen door de zogenaamde cultuurdragers, de intellectuelen, of de hogere
standen. De ruime eruditie, die ze bij deze laatsten mochten veronderstellen, bracht
hen er verder toe, de bronnen van de litteraire scheppingen te zoeken bij de antieken
of in de bijbel. En inderdaad, om bij ons genre te blijven, wie zou het verband met
de oudheid durven afwijzen? Walther heeft zelfs een hele ontwikkelingsgang
gereconstrueerd. Hij gaat uit van het toneel en meent dat uit het graf van het antieke
drama de bloem van het strijdgedicht zou zijn ontsproten. Daarbij zouden de fabel
en de ekloge de sprekendste voorbeelden zijn van samenhang tussen Oudheid en
Middeleeuwen. Tenslotte is daar de traditie der rhetoren-
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scholen, die overging op de M.E.se kloosterscholen: de dialoog wordt hèt leermiddel
van de M.E. Slechts voor een bepaald onderwerp, zoals het Pleidooi der Deugden,
het Twistgesprek van Lazarus en Maria Magdalena, het Profetenspel en - misschien
- de strijd van Deugden en Ondeugden, is Walther bereid bijbels-Christelijke invloed
te laten gelden. Maar het genre als zodanig gaat volgens hem op de klassieke
oudheid terug.
Dit alles lijkt heel overtuigend, maar houdt voor nader critisch onderzoek geen
stand. We zitten immers niet alleen met strijdgedichten over geleerde of Christelijke
vraagstukken, maar er zijn er zeker evenveel bewaard gebleven, die uitgesproken
volksaardige thema's behandelen. Ik denk allereerst aan de strijd van Zomer en
Winter. Die is toch ongetwijfeld autochthoon. - In Stiermarken wordt die strijd bijv.
nog altijd door het volk vertoond. - De latijnse strijdgedichten op dit - en trouwens
ook op verschillende van de nog te bespreken - thema's mogen zeker met P.S.
45)
Allen als reglossing of vernacular Streitgedichte beschouwd worden , als ‘gehobenes
Volksgut’ dus. Ik denk aan de strijd van Vasten en Vastenavond, Jeugd en
Ouderdom, Water en Wijn, of Wijn en Bier, tussen Roos en Lelie, Roos en Viool,
Wol en Linnen, Hart en Oog, Lichaam en Ziel, Leven en Dood. Al deze thema's kan
men onderbrengen onder de rubriek ‘volkspoëzie’. Maar de scholares of studenten
vormden een schakel tussen de geleerden en het volk, laten we daar goed aan
denken. Hebben zij hier geen volksmotieven en volksthema's in een hogere
cultuursfeer getrokken?
De eigenlijke populariteit dankt het strijdgedicht echter zonder enige twijfel aan
de dramatisering. Ja, daar staan we nu voor een curieuze geschiedenis: het
gedramatiseerde strijdgedicht, het strijdgedicht als volksvertoning! Een
gedramatiseerd strijdgedicht kent de Oudheid niet. Zelfstandige opvoering van de
strijdgedichten in Christelijk West-Europa vóór de 12e eeuw staat niet vast, al
46)
vermoedt P. Weber het . Maar zie, in de tweede fase van het kerkelijk toneelspel
- en let wel, nog niet in de eerste - neen, in de tweede

45)
46)

Modern Philology 8 (1910) p. 46.
Geistl. Schauspiel und kirchl. Kunst S. 36.
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fase van het liturgisch drama, het zog. schooldrama, wordt plotseling de strijd van
Ecclesia en Synagoga en het Profetenspel en dan ook het Dispuut der Deugden
47)
en het Pleit van Deugden en Ondeugden ten tonele gebracht . Is het niet
merkwaardig, dat het alweer de scholieren zijn (immers die zijn grosso modo de
auteurs van deze uitgebreidere latijns-kerkelijke spelen) die het strijdgedicht tot
volksvertoning maken en het zo populariseren?
Is daarmee nu alles verklaard? Gaan de latere gedramatiseerde strijdgedichten,
gaat bijv. het tafelspel op de interpolaties van het schooldrama terug? Ik zou het
niet gaarne durven beweren. Daarvoor ontdekken we in het strijdgedicht te veel
autochthoonvolkse motieven. Wanneer we in Salomon en Marcolf de laatste, een
nar, voordurend zotte antwoorden horen geven op Salomon's vragen, twijfelen we
al tussen navolging van de antieke mimus - de delusor, derisor of Sannio - òf satire
van de geleerde schooldisputatie òf volkssatire. Belangrijker is, dat wij het principe,
dat diegene overwinnaar is in een strijdgedicht, die de tegenstander tot zwijgen
heeft gebracht, o.a. ook in het sprookje terugvinden. Nog belangrijker is misschien
de opmerking in een strijdgedicht van de Winter en de Zomer: ‘De naakte waarheid
48)
moet er uit’ . Die uitlating brengt ons in de primitief-sacrale sfeer en die is
autochthoon-volks. Die verraadt tevens de basis van het
autochthoon-heidens-germaanse strijdgedicht. Het gaat niet om het heil van de ziel,
als in het Christelijke strijdgedicht, ook niet om een rationele waarheid, als in het
antieke-, maar om de Waarheid, die heilig is, taboe is, die alleen in sacrale sfeer
kan worden beleefd, de ‘naakte’ (dit woord is veelzeggend!) waarheid. Dat deze
uitlating voorkomt in de strijd van Winter en Zomer is niet toevallig. Door het
getuigenis van Robert Grosseteste weten we, dat van deze strijd reeds ca. 1250
49)
een volksvertoning werd gegeven , maar niets verbiedt ons aan te nemen, dat een
dergelijk spel, maar dan als ludus sacer, op de Germaanse tijd teruggaat. Het thema
past uitstekend bij wat wij van

47)
48)
49)

Vg. Creizenach I, S. 467 ff.
Vg. Walther, a.w. S. 43.
Ald. S. 28.
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de Germaanse godsdienstige voorstellingen weten. En de voorstelling van een strijd
is hun toch zeker niet vreemd geweest. Wie herinnert zich niet Oðin's strijd met de
reuzen, Heiðrek's raadselstrijd en de survivals van de ernst van die strijd als in de
Wartburgkrieg. De strijdgedachte moest ook in de M.E. levend blijven, waar de
50)
speellieden zo vaak tevens kampvechters, gladiatoren waren en tournooien en
tweegevechten alledaagse begrippen. Zo komen we tot de conclusie, dat in het
werk der scholares van de 12e eeuw twee stromen ineen zijn gaan vloeien, de
intellectuele, gevoed door Christendom en Klassieke beschaving, en de
autochthoon-volkse, gevoed door Germaans-heidense, d.w.z. primitief-religieuze
voorstellingen.
De laatste en diepste grond, waarop het strijdgedicht berust, is de erkenning van
de juistheid van wat een Grieks filosoof heeft gezegd: ‘De strijd is de vader van alle
dingen’. Daarmee is één van de meest fundamentele levenswetten geformuleerd.
Dè Waarheid, zoals wij die in het leven ervaren, is polair, de naakte, d.i. de heilige
Waarheid, de slechts ervaarbare, niet definieerbare waarheid is - neen, niet de
resultante van twee tegengestelde, twee strijdende beginselen, - neen, het is de
spanning tussen deze zelf. De waarheid moet er uit! Ja, de spanningsbelevenis is
waarheidsbelevenis. Wie de zijde kiest van één der partijen kan slechts een rationele
waarheid, een waarheid met een kleine letter rijker worden, maar diepere intuïtie
ziet daarin slechts een knopen-doorhakken (al dient erkend, dat de geschiedenis
van mensheid en individu in feite ook niets anders is dan dit knopendoorhakken).
De laatste Waarheid, de Waarheid met een hoofdletter, wordt door het
spanningsbesef ervaren. Wanneer men inziet, dat noch A noch B de waarheid
spreekt, dat elke zaak twee kanten heeft of met de woorden van ons Spel Vanden
Winter ende vanden Somer:
D a t d e e n s o n d e r d a n d e r n i e t s i j n e n m a c h , voorts dat ze in een
toestand van spanning tot elkaar moeten staan, dat men zelf ten aanzien van het
Kind, de Vrouw, Hoger- of Lager- geplaatsten, de Vreemdeling, de Andersdenkende,
de Natuur, de Dood, en ten opzichte van God in een spanningsrelatie is geplaatst,
dat men in zichzelf de spanning opmerkt tussen Geloof en Rede, Traditie en

50)

Vg. A. Schaer, Die altdeutschen Fechter und Spielleute (1901) S. 109.
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Revolutie, Ideaal en Werkelijkheid, Vlees en Geest, en tevens in elk oordeel, dat
immers waardering èn kritiek insluit, die dit alles beseft, kan de Waarheid nog slechts
polair ervaren en het verheugt hem, dat hij zich daarin solidair mag voelen met een
voorgeslacht, dat eeuwen geleden deze waarheid al heeft verstaan. En daarin schuilt
dan tevens de laatste en diepste oorzaak van de populariteit van het strijdgedicht.
J.J. MAK
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Het Ridderboec afgeschreven in Groenendael
Een systematisch voortgezette studie van de handschriften van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel bracht mij tot een ontdekking die het mogelijk maakte de
herkomst van het handschrift van het Ridderboec vast te stellen. Het is namelijk
geschreven door dezelfde hand, die in het middelnederlandse hs. 2137 (Cat. 2,
1304) de dialogen van Gregorius de Grote en, afgewisseld door een andere hand,
ook sermoenen van Bernardus heeft afgeschreven. Dit handschrift is afkomstig uit
Groenendael, waarvan het de volgende kenmerken draagt: op het schutblad de
aantekening G r u ē n ē d a e l en op de fraaie stempelband een stempel uit de 15e
eeuw G r u e n e n d a l e , zoals die is afgebeeld bij J. Weale, Bookbindings and
rubbings of bindings in the National art library South Kensington II, Catalogue, p.
173 nr. 339. Dit boek werd aan tafel voorgelezen aan de lekebroeders, blijkens een
16e-eeuwse aantekening op de laatste bladzijde: D e s e n b o e c k h o o r t t o e
d e n l e e c k e n b r o e d e r s i n d e n R e e f t e r d i e l e t t e r J.
In het scriptorium van Groenendael werden ook werken gecopieerd ten behoeve
van een andere kring van lezers dan die der monniken van het klooster zelf. De
copiïst schreef Nederlandse boeken af, bestemd om in het reefter te worden
voorgelezen aan de lekebroeders en ongetwijfeld ook aan de vele gasten die het
klooster voor langere of kortere tijd aldaar verenigde. Behalve vertalingen van werken
der kerkvaders moet ook het Ridderboec als geschikte lectuur voor dit auditorium
beschouwd zijn. Dat men daarvoor een origineel Brabants prozawerk uit de eigen
tijd uitkoos, bij wijlen zo geestig geschreven, dat de voorlezing daarvan wel eens
een glimlach zal hebben opgewekt, is dunkt mij, een bewijs van gezond en opgewekt
geestelijk leven in Groenendael in de loop der 15e eeuw. Het Ridderboec werd c.
1415 gecomponeerd als stichtelijk werk voor de aristocratische wereld in Brabant,
zoals wij bij vorige gelegen-
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1)

heden reeds hebben betoogd . Op grond van het schrift en de watermerken van
2)
het papier hebben wij het afschrift omstreeks 1470 gedateerd en deze gegevens
stemmen geheel overeen met die van het zo juist ontdekte handschrift: ook hierin
treffen wij watermerken uit die jaren aan. Men had dus belangstelling voor de
gelijktijdige vaderlandse literatuur in Groenendael en dat is een ontdekking die
waardevol is voor de cultuurgeschiedenis.
Of die belangstelling intussen vèrstrekkend is geweest, valt te betwijfelen, want
op één uitzondering na is er geen spoor van invloed van het Ridderboec aan te
wijzen: tot nogtoe is het Brusselse handschrift een unicum en daar het Groenendael
omstreeks 1500 weer verlaten heeft, moeten wij constateren dat het blijkbaar niet
tot de veel gelezen boeken van het klooster behoord heeft. Op een andere plaats
hebben wij er al op gewezen dat deze geringe populariteit wel te begrijpen is, daar
het werk bestemd was voor de elite en bovendien een meer dan gewone theologische
scholing vereist. En juist deze klasse voedde zich geestelijk met de literatuur die
wij kennen uit de kostbare handschriften uit de kring van het Bourgondische hof,
die een geheel andere geesteswereld weerspiegelen en waar, op slechts een enkele
uitzondering na, trouwens slechts Franse boeken gelezen werden. Het is dan ook
tekenend dat wij het later terugvinden in het adellijke nonnenklooster Galilea in Gent,
gelijk wij in

1)

2)

Ts 62 (1942), blz. 1 vlgg. Het Ridderboec.
Economisch Historisch Jaarboek 22 (1943), blz. 1 vlgg. Het Ridderboec als bron voor de
kennis van de feodale maatschappij in Brabant omstreeks 1400.
De middelnederlandsche Taulerhandschriften (Groningen, 1936), blz. 11-26 (speciaal 11-17).
Het was onvoorzichtig om uit de stijl van het schrift zó verstrekkende conclusies te trekken
omtrent het milieu waaruit de afschrijver afkomstig was (zie Ts 62, blz. 15). Al is de
verwantschap met het bourgondische schrift onmiskenbaar, het was overdreven om daaruit
te besluiten dat wij hier geen kloosterschrift voor ons hadden. Als men het schrift van onze
copiïst legt naast dat van l y s b e t h w y t e n s uit het klooster Jericho bij Brussel (zie Van
den Gheyn, Album belge de paléographie, pl. XXX), dan is de verwantschap minstens zo
groot. Toch zou het niet zo verwonderlijk zijn als deze afschrijver uit de buurt van Brussel
onder de invloed van de grote hofmode had gestaan. En wie zegt ons dat wij in dit geval niet
een lekebroeder voor ons hebben, die in die kringen schrijven geleerd had en zich in latere
tijd aangepast heeft aan de stijl van het kloosterlijke milieu?
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ons werk over de Middelnederlandse Taulerhandschriften in de uitvoerige beschrijving
van het handschrift Br. 2 hebben aangetoond.
Het onderhavige Tauler-hs., dat in 1446 in Galilea te Gent werd afgeschreven, is
omstreeks 1500 tezamen met het c. 30 jaar later te Groenendael afgeschreven
Ridderboec in één band gebonden, hetgeen blijkt uit correcties uit die tijd die in
beide werken door één en dezelfde hand zijn aangebracht. Deze correcties, die zo
1)
goed als alle door mij zijn uitgegeven , bleken verjongingen en vertalingen in een
ander, Westelijk getint dialect te zijn. De herhaaldelijk voorkomende aanroep l i e u e
v r i e n t wordt meestal doorgehaald: een aanwijzing dat het hs. werd ingericht voor
2)
lezeressen. Mijn, thans voorzichtige conclusie is, dat het te Groenendael
afgeschreven Ridderboec werd gezonden naar een Westelijk vrouwenklooster,
waarschijnlijk naar Galilea in Gent, waar het werd ingebonden samen met de aldaar
3)
afgeschreven sermoenen van Tauler en Jordanus van Quedlinburg . Galilea was
een zeer voornaam klooster en het Ridderboec werd waarschijnlijk uitnemende
lectuur geacht voor de nonnen in het klooster of voor diegenen die zich tijdelijk uit
het gewoel van de wereld binnen zijn muren hadden teruggetrokken.
G.I. LIEFTINCK

1)
2)
3)

O.c. blz. 14-15.
Onvoorzichtig was die o.c. blz. 26, waar aangenomen werd, dat niet Ridderboec in Galilea
zou zijn afgeschreven.
Onvoorzichtig vind ik thans ook mijn conclusie, dat A l i j t , de priorin van Galilea, zelf de
copiïste was: het woordje e e r s t in het rijmpje (blz. 22) zou erop kunnen wijzen dat Alijt
alleen genoemd wordt als degene die de sermoenen van Jordanus bewerkt heeft (zoals f.
154 c, afgedr. blz. 18, medegedeeld wordt). Strikt genomen is hiermede zelfs de herkomst
uit Galilea ‘een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’! Men leze ook de in bedekte
termen geuite critiek van P. Dijkmans, L'obituaire du monastère de Groenendael (Brux., 1940),
p. 94, n. 2.
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Nog eens Abrahams Uytganck
De bewijsvoering van Dr. van der Meulen (Ts LXV, 86 vgg.) is de voortzetting van
onze gedachtenwisseling tijdens zijn promotie in 1945. Daar had ik de uiterlijke
criteria (pag. 189) voor de datering van genoemde comedie als ontoereikend
afgewezen.
Hier zal ik me hoofdzakelijk bepalen tot de rijmen.
Als gepaard rijm een bewijs was van 't zich losmaken van de rederijkersvormen,
dan waren ongeveer alle mededingers op 't landjuweel te Gent in 1539 nieuwlichters
geweest. ‘Ingewikkelde’ rijmen waren daar een geliefde dichtfiguur voor de opening
van een spel, en ook in de mond van voorname of verheven personen, terwijl
‘gewone’ wezens spraken in gepaard rijm. Zo was 't ook in Holland. Men zie bijv.
Jesus onder de Leraars (N-Ned. Red. spelen in de Bibl. der Ned. Lett.). Nog in de
17de eeuw laat Hooft de verlichte koning en diens beschaafde hoveling Tisiphernes
zich door hun kunstig berijmde reden onderscheiden van de andere spelers (Granida,
2e deel). Voor Dr. van der Meulen ‘gaat het echter niet om de 16de en 17de eeuwse
vormen in 't algemeen, maar om Coornherts comedievorm, zoals die zich in de loop
der jaren onder allerlei invloeden heeft ontwikkeld’ (pag. 189-'90). Voor hem staat
het n.l. vast, dat C. begonnen is met comedies te schrijven met ‘ingewikkelde’ rijmen
(pag. 193). Maar weet hij wat C. bewoog tot het schrijven van 't spel van de
Rijkeman? Ik denk aan Jan van Hout, die zijn Loterijspel in rederijkersvorm schreef
veel jaren nadat ‘Neerlands maatklanksvoorbeeld sproot uit Hout in Leiden’. Uit de
voorreden op 't spel van de R. blijkt, dat C. niet best te spreken was over het zedelijke
gehalte der rijmers van ± 1550. Hij zal hun een lesje geven en een voorbeeldig spel
schrijven. Was hij daartoe uitgenodigd? We weten er niets van, maar mogelijk is 't.
Blijkbaar had hij als ‘rijmer’ al enige naam, en 't viel hem als rijmkunstenaar
gemakkelijk, ook naar de vorm een rederijkerskunststuk te leveren.
En wat blijkt nu bij onderzoek van C.'s comedies, die naar Dr. v.d. M.'s datering
verschenen of geschreven zijn na de comedie van Abr. Uytg.? De opdracht van 't
spel v.d. R. en L. (1550), ± dertig jaar
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na 't spel geschreven voor een Leids student in de klass. talen, heeft ingewikkelde
rijmen zo ‘ouderwets’ als de eerste 150 verzen van R. en L.
Aan de Comedie van Israël (1575) gaat vooraf een argument van C. in 't
rijmschema abba abba ccd ccd. ‘Een sonnet’ zegt wellicht iemand, maar de vrije
rederijkersverzen hebben niets van Van Houts ‘maatklank’. De Comedie van de blinde voor Jericho (1582) heeft als voorwerk een monoloog
in 't rijmschema aab ccb bb, en een dialoog in 't schema aab ccb dde ffe, telkens in
groepen van 2½ versregel, dus in de versvorm, die een halve eeuw terug al geliefd
was in 't voorwerk. - De genoemde spelen zijn overigens geschreven in gepaard
rijm.
Dr. v.d. M.'s opmerking (diss. 124): ‘Zeer ongunstig was in zijn jonge jaren zijn
oordeel over de rederijkers’ is dan ook slechts ten dele juist: van 't rederijken sprak
hij geen kwaad. Dat blijkt o.a. uit de verontschuldiging in 1582 (voorafgaande aan
Tweeling) over zijn felle uitval tegen de immorele ‘rijmers’ van 1550. De ‘edele
geesten’ van ± 1580 echter hebben zich die hatelijkheden niet aan te trekken:
Wat zoudt gij, eel geesten, u daarom verstoren?
Had ik die schamp allen Rijmers toegeschreven,
Waar waar Coornhert gebleven?
Waar die niet zelf gestraft? Rijmde die niet mede?

Hoe hij dacht over zijn eigen werk, leze men in de Rijmerijen aan den rijmlievenden
leser, voorafgaande aan de Comedie van Lief en Leedt (diss. pag. 141 vlgg). Dat
C. hier niet met de gemaakte nederigheid van den humanist spreekt, gelijk Dr. v.d.
M. onderstelt, neem ik niet aan. Ook 't verzoek aan zijn broer Frans in 1582 om zijn
Comedie van de blinde voor Jericho in bescherming te nemen tegen ‘'t geklap van
hatelijke lieden’ beschouw ik als ernstig gemeend. Tot zijn dood toe bleef hij critisch
tegenover wat hij schreef. Uit 1589 of '90 dateert het volgende: ‘Mij is niet onbekend,
hoe zwaarlijk het valt de gedachten eigentlijk met woorden uit te beelden. Ik bekenne
ook gaarne, dat in deze schilderije (van de doling der Calvinisten) mijn ongeleerde
penne
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nog nooit mijns herten verbeeldingen zo eigentlijk heeft konnen afmalen, dat des
pinceels verwen mijnen zinne genoeg deden, vele min dat het werck den voorbeelde
gelijk was’ (WW III 266, d. Predestinatie).
Ik deel dan ook niet geheel de mening van Dr. v.d. M. dat C. Abr. Uytg. aan Van
Wachtendonk opdroeg omdat hij dit voor zijn beste werk hield. (Naar de vorm of
naar de inhoud?) Dat hij zijn Liedekens en A.U., zijn meest persoonlijke dichtwerk,
getuigende van zijn bekering, opdroeg aan mensen, die hem als balling gastvrijheid
hadden verleend en met wie hij zal gesproken hebben over geloofs- en
levenskwesties, beschouw ik als de daad van een man, die zijn verleden blootlegt
aan zijn weldoeners.
En nu de omstreden woorden uit de opdracht (pag. 188), waar C. de comedie
van A.U. noemt ‘de eerste vrucht mijns onledigheids in 't rijmen’. Dr. v.d. M. leest
hieruit, dat deze comedie ‘de eerste rijmvrucht was die in 't licht kwam’. Maar hoger
in de opdracht had C. al gezegd, dat hij A.U. ‘totten eersten uitganger geschikt’ had.
't Is niet aan te nemen dat hij dit tweemaal zou zeggen. In ‘de eerste vrucht mijns
onledigheids in 't rijmen’ kan ik niets anders lezen dan: mijn vroegste comedie.
't Vijfde deel der comedie (de uittocht, met Loth als reisgids) heeft Dr. v.d. M. me
niet aannemelijk kunnen maken. Dat A.U. ‘de comedie is van de volstrekte
gehoorzaamheid’ is geheel in strijd met C.'s wezen. Loth en Sara volgen geheel
vrijwillig. Abraham verwondert zich zelfs over Loth's onmiddellijke bereidheid. Ik kan
in dat laatste deel weinig anders zien dan een uitstalling van geleerdheid door Loth.
Dat C. voor Abrahams vocatief prinses tot zijn vrouw een verklarend woordenboek
nodig had, gelooft Dr. v.d. M. waarschijnlijk zelf niet meer. Ten overvloede zou hij
in de Liedekens de bewijzen kunnen vinden, hoe zeer de rederijker Coornhert
vertrouwd was met prinsen en prinsessen.
Dr. v.d. M.'s vergelijking der verschillende drukken heeft de aannemelijke verklaring
gebracht van wat C. bedoelde met ‘suvering’. Enig licht heeft zijn artikel voor mij
wel ontstoken, maar 't heeft de nevels niet op doen trekken, die voor mij nog om
A.U. hangen.
A. ZIJDERVELD
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Chaukisch
1)

In 1939, in mijn artikel Ingwaeoons , heb ik voor het eerst de gedachte ontwikkeld,
dat men onderscheid moet maken tussen een westelijke en een oostelijke groep
ingwaeonismen. De grens tussen west- en oostingwaeoons zou, veronderstelde ik,
in de buurt van de Wezer hebben gelegen. De ingwaeonismen van onze
kustdialekten behoorden tot de westelijke groep, die van het engels en van het
nederduits uit de Elbe-streek tot de oostelijke, terwijl het fries zijn ontstaan te danken
had aan een oostingwaeoonse kolonisatie op westingwaeoons substraat. In latere
studies heb ik aan dit beeld nog de trek toegevoegd, dat de westelijke ingwaeonismen
een vroegere periode van ingwaeoonse taalontwikkeling vertegenwoordigen dan
de oostelijke: ‘In de eerste periode, laten we zeggen in de tweede tot vierde eeuw,
lag de haard van taalvernieuwingen wellicht in het Westen, in de streken aan de
benedenloop van de Rijn, die het meest met de Romeinen in aanraking kwamen,
terwijl in de volgende periode, bv. de vijfde tot zevende eeuw, de grootste taalkundige
bewegelijkheid ontstond in de streken aan de benedenloop en bij de mond van de
Elbe, het stamland der Sassen, in die tijd juist het uitgangspunt van verschillende
2)
kolonisatiebewegingen’ .
Het ontstaan van het oostelijke centrum bracht ik dus al dadelijk in verband met
de machtsontplooiing van de Sassen, de historische achtergrond voor het ontstaan
van de westelijke uitstralingshaard zocht ik in het contact van de romeinse cultuur
met de germaanse samenleving. Dit laatste was een verlegenheidsoplossing die
waarschijnlijk niemand overtuigd heeft. Sedertdien kreeg ik kennis van de publicaties
van de duitse onderzoeker R.H. Carsten, die de tezeer door de historici
3)
verwaarloosde Chauken weer in het volle licht heeft geplaatst . Zonder

1)
2)
3)

Ts 58, 198 vgg.
Westfriesch Jaarboek 1942, 22.
R.H. Carsten, Die -ingen-Namen der südlichen Nordseeküste (Hamburg 1937); dez., Chauken,
Friesen und Sachsen zwischen Elbe und Flie (Hamburg 1941).
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al zijn conclusies voor mijn rekening te willen nemen geloof ik dat er in zijn gedachten
veel waars zit. Er heeft zich, zo maakt hij aannemelijk, in de eerste eeuwen na Chr.
tussen Eems en Wezer een machtig chaukisch centrum gevormd dat zijn invloed
zowel in westelijke richting (over Groningen en Friesland) als in oostelijke richting
(tussen Wezer en Elbe) heeft doen gelden. Te beginnen met de derde eeuw na
Chr. vormt zich aan de monding van de Elbe een nieuw, sassisch, machtscentrum,
dat het oudere chaukische overvleugelt en waarvan de sporen ook in onze
kuststreken nog duidelijk zijn waar te nemen. Hiermee is de historische achtergrond
die ik voor mijn taalkundige ordening van de ingwaeoonse verschijnselen nodig had,
o

gegeven. We moeten met drie bevolkings- en taalelementen rekening houden: 1 .
de oorspronkelijke bevolking, zoals de Romeinen die hier aantroffen, Bataven,
o

Canninefaten, Friezen enz.; 2 . de chaukische expansie in de eerste eeuwen van
o

onze jaartelling; 3 . de sassische expansie die zich hier in de 4de, 5de eeuw doet
gelden, vooral over zee en dus in de kuststreken. De westingwaeoonse
verschijnselen in onze dialekten komen voor rekening van de chaukische expansie,
de oostingwaeoonse voor rekening van de sassische expansie. Wat het laatste
betreft, heb ik het historische verband dus dadelijk goed gelegd, mijn kijk op de
betekenis van de Chauken dank ik echter aan Carsten. Ik moet hier evenwel aan
toevoegen dat men de constructie zoals ik die hier geef, niet precies zo bij Carsten
vindt. Carsten heeft mijn publicaties niet gekend, toen hij zijn boeken schreef, en
het is dus mogelijk dat hij naar aanleiding daarvan zijn eigen constructie hier en
daar zou willen wijzigen. In ieder geval wil ik dit orienterende artikel nu liever niet
bezwaren met detailpolemiek. Het essentiële en inspirerende van Carstens
gedachten zit voor mij in het onderkennen en historisch en archaeologisch
‘thuisbrengen’ van drie duidelijk te onderscheiden bevolkingselementen, ‘Chauken,
Friesen und Sachsen’ (waarbij ik ‘Friesen’ dan opvat als een verzamelnaam voor
de gezamenlijke oudste germaanse stammen in de Nederlanden).
Naast deze drie taal- en bevolkingsgroepen moeten we als vierde nog de Franken
voegen. Carsten, die zijn aandacht alleen maar heeft geschonken aan het gebied
tussen Vlie en Elbe, kon deze vierde groep
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uiteraard verwaarlozen, wij die ook het zuiden overzien natuurlijk niet. De grondslag
van iedere analyse van een taalkaart waarop wij de weerspiegeling van
vroeg-middeleeuwse taalverhoudingen verwachten, moet zijn een ordening volgens
dit principe. Wij moeten vragen: wat is op deze kaart westingwaeoons? wat
oostingwaeoons? wat frankisch? en wat moet gerekend worden tot het
prae-ingwaeoonse en prae-frankische germaans? Daarbij moeten we de termen
ingwaeoons en frankisch wat zorgvuldiger gaan gebruiken dan we tot dusverre
hebben gedaan: ingwaeoons mogen we alleen maar noemen verschijnselen van
chaukische of sassische oorsprong die vernieuwingen of verbijzonderingen zijn ten
opzichte van het germaans, en evenzo frankisch alleen vernieuwingen of
verbijzonderingen van frankische oorsprong. Wat het chaukisch, sassisch of frankisch
bewaard hebben uit het oudere germaans, mag geen ingwaeonisme of frankisme
o

heten. De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen: 1 . oost- en
westingwaeoons en frankisch staan alle drie nog op het oorspronkelijke germaanse
standpunt; dan heeft men het geval dat Wrede voor ogen zweefde toen hij
‘ingwaeoons’ gelijk stelde met ‘oudwestgermaans’ en er een massief relictblok in
zag tegenover de zuidduitse vernieuwingen; gaat men dergelijke verschijnselen
ingwaeoons noemen, dan wordt het frankisch ook ingwaeoons en dat leidt tot allerlei
o

misverstanden; 2 . het frankisch staat nog op het oorspronkelijke germaanse
standpunt, terwijl oost- en westingwaeoons gezamenlijk een vernieuwing hebben
aangenomen; dat is bv. het geval met frankisch gans, ons, enz. tegenover
4)

o

ingwaeoons gôs, ûs enz. ; 3 . het ingwaeoons staat nog op het oorspronkelijke
germaanse standpunt, terwijl het frankisch een vernieuwing heeft ingevoerd; dit is
bv. het geval bij de bewaarde gm. û in de ingwaeoonse dialekten tegenover de
palatalisatie tot ŷ in het frankische vlaams-brabants, of de in 't ingwaeoons bewaarde
o

gm. ft tegenover frankisch cht; 4 . het westingwaeoons staat samen met het frankisch
op germaans standpunt, terwijl het oostingwaeoons tot een vernieuwing is
overgegaan; dit is bv. het geval met de konsekwente toepassing van de umlaut van
lange vocalen

4)

Vgl. echter hieronder op blz. 281.
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in het oostingwaeoons tegenover het min of meer succesvolle verzet van
o

westingwaeoons en frankisch tegen deze palatalisatie; 5 . het oostingwaeoons staat
samen met het frankisch op germaans standpunt, terwijl het westingwaeoons apart
een jonger standpunt inneemt; een volkomen zeker en duidelijk voorbeeld op het
o

gebied van de klankgeschiedenis kan ik van dit geval niet geven; 6 . het
oostingwaeoons bewaart de germaanse vorm, terwijl westingwaeoons en frankisch
een jongere vorm ontwikkeld hebben; dit is wellicht het geval met de assimilatie van
-hs- tot -ss-, die in alle nederlandse en nederduitse dialekten optreedt, maar niet
5)

o

hoogduits, engels en fries is ; 7 . het westingwaeoons bewaart de germaanse vorm,
terwijl oostingwaeoons en frankisch een vernieuwing hebben ingevoerd; hiervan
weet ik uit de klankleer weer geen voorbeeld te geven, maar op het gebied van de
o

woordenschat zal misschien wel iets te vinden zijn; 8 . west- en oostingwaeoons
en frankisch hebben alle drie het oorspronkelijke germaanse standpunt verlaten, in
vereniging dan wel ieder voor zich; hiervan zal hieronder een voorbeeld gegeven
worden bij de analyse van de stier-kaart. Alleen wanneer we al deze mogelijkheden
goed onderscheiden en de term ingwaeonisme slechts dan gebruiken, als we een
uitsluitend-ingwaeoonse vernieuwing willen aanduiden - ikzelf heb ook herhaaldelijk
tegen deze regel gezondigd -, kunnen we een helder beeld van de nederlandse
taalgeschiedenis ontwerpen.
Het is nuttig allerlei kaarten onder dit gezichtspunt nog eens aan een revisie te
6)
onderwerpen. Op de kaart van de ‘mannelijke eend’ komt bv. een groot gebied
langs de kust voor met benamingen als waard, woord, woerd, enz. Zijn deze
benamingen inderdaad west-

5)

6)

Ook de verdeling tussen de vormen met en zonder umlaut bij het woord broeder moet
waarschijnlijk van dit gezichtspunt uit bekeken worden. De algemeen-germaanse vorm is
*brôþar geweest, de westingwaeoons-frankische blijkbaar *brôþir (naast *swestir?). Toen de
umlaut van lange vocalen optrad, moest die in Oost-Nederland (ook in het zuiden) een vorm
breur of bruur teweeg brengen, in West-Nederland daarentegen werd *brôþir tot broer, omdat
de umlaut van lange vocalen daar niet kon doordringen, in het nederduits, engels en fries
ontbrak de umlaut omdat de grondvorm daar brôþar was. Dus fries broer of broar, Gronings
bruier.
Gepubliceerd in Ts 54, 245; verg. mijn schetskaartje en commentaar in Westfriesch Jaarboek
1942, 45 vg.
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ingwaeoons, zoals ik ze tot dusver genoemd heb, en is het gebied waar ze
voorkomen inderdaad te interpreteren als een ingwaeoons relictgebied? Daar zijn
ernstige bezwaren tegen in te brengen. Ten eerste is dat relictgebied erg groot,
eigenlijk wat tè groot: het omvat niet alleen Holland en West-Utrecht, maar ook
Zeeland met heel Zeeuws-Vlaanderen en tenslotte nog Noord-Brabant tot Tilburg
toe. Is dat niet een beetje te veel van het goede? Maar ten tweede zitten we ook
met de verhouding tussen waard, wèèrd enerzijds en woord, woerd anderzijds. Voor
wie het kaartje van J.C. Kroes kritisch bekijkt is het duidelijk dat deze vormen niet
willekeurig door elkaar heen gebruikt worden, maar dat Zuid-Holland, Zeeland en
Brabant een waard-wèèrd-gebied is (waarin als schrijftaalvorm ook woerd wel bekend
is), terwijl Noord-Holland, Groningen en het Noorden van Drente homogene
woord-woerd-gebieden zijn. Als Noord-Holland en Groningen een gemeenschappelijk
taalverschijnsel kennen waaraan het ertussen gelegen Friesland niet meedoet,
hebben we vrijwel zeker te maken met een oud, westingwaeoons relict. (De ronding
van de a na w tot o, de ontwikkeling dus van *ward- tot *word-, moet trouwens ook
al om andere reden vrij oud zijn: zij moet namelijk ouder zijn dan de oude rekking
van a en o voor rd.) M.a.w. woord-woerd behoort tot de groep der westelijke
ingwaeonismen, tot de verschijnselen van de chaukische expansie. Maar dan kan
bezwaarlijk tegelijk waard-wèèrd ook een ingwaeonisme zijn. Veel waarschijnlijker
is, dat het woord *ward- met de betekenis ‘mannelijke eend’ heeft behoord tot de
taalschat van het prae-ingwaeoonse, prae-frankische germaans. Het frankische
erpel, nog bewaard in Oost-Vlaanderen en westelijk Brabant, is dan ten opzichte
van dit germaanse *ward- een vernieuwing, evenals in Westfalen en oostelijk
Nederland, wedike. Ten Noorden van dit wedike-gebied heeft zo voor het oog (zie
de samenvattende kaart van Teuchert, Sprachreste 348 vg.) het oude germaanse
woord zich gewoon gehandhaafd, want het tegenwoordige waard-gebied strekt zich
uit tot voorbij Hamburg en Kiel, dus tot aan de oude germaans-slavische grens.
Maar zo eenvoudig kan de geschiedenis van het woord toch niet zijn geweest.
Friesland moet zijn jerke < enderke, en Engeland zijn drake < ened-draca hebben
ontvangen uit
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het sassische stamland, ten zuiden waarvan nu nog het oostfaalse drake en het
middenduitse ennerk leeft. De volgende constructie ligt voor de hand: naast het
oorspronkelijke *ward- is in het zuiden van Duitsland een samenstelling van eend
en draak ontstaan, ohd. anutrehho; deze vernieuwing heeft naar het noorden terrein
gewonnen en is tenslotte doorgedrongen naar het mondingsgebied van Wezer en
Elbe, zonder daar echter bepaald het oude woord te verdringen; in midden-Duitsland
is de oude samenstelling met verzwakking van het tweede lid later tot ennerk
geworden, in Oostfalen is daarentegen het eerste lid juist afgevallen, terwijl aan de
Noordzeekust het hele woord tenslotte weer het veld heeft moeten ruimen voor zijn
oudere collega *ward-, echter niet dan nadat de sassische kolonisten die naar
Friesland en Engeland uitzwermden het in hun taalschat hadden meegenomen; in
Friesland ontwikkelde het nieuwe woord zich verder als in midden-Duitsland, in
Engeland als in Oostfalen; in het gebied van Rijn en Maas, dat aan het middenduitse
enderk-gebied grensde, ontstond al vroeg een mengvorm van *ward- en enderk,
nl. wenderk, en dit werd de heersende vorm in Limburg, het grootste deel van
Brabant, de Betuwe en de Veluwe. Men ziet het, zo krijgt men een goed sluitend
geheel, juist door aan te nemen dat *ward- geen ingwaeoonse vernieuwing, maar
een oorspronkelijk germaans woord is. De weg van Zuid-Duitsland naar Friesland
en Engeland, via het sassische stamland, zou dan bij ‘enderik’ net zo geweest zijn
7)
als bij ‘zonavend’, dat ik indertijd als model heb behandeld (verg. naast fries jerke
en snjeon verder bv. nog greauwen, saed, froask, rier, midswike, borrekat, die in
hun verbreidingsgebied er meer of minder gelijkenis mee vertonen). Zomin als men
*ward- en zaterdag westelijke ingwaeonismen kan noemen, mag men natuurlijk
voor ‘enderik’ of ‘zonavend’ de naam van oostelijk ingwaeonisme opeisen.

7)

Zie Ts 58, 211 vgg. De mogelijkheid moet ook onder het oog gezien worden dat deze
overeenstemmingen tussen het engels en fries enerzijds en het zuid- of middenduits anderzijds
teruggaan op het contact dat de voorvaderen van de Sassen hebben gehad met de
voorvaderen van de Alemannen en Zwaben toen zij nog aan de overzijde van de Elbe
woonden, dus vóór ± 200. Het is maar de vraag of we de vorming van een naam voor een
dag van de week als ‘zonavend’ al zo vroeg mogen stellen.
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Het leerzame van de kaart van de ‘mannelijke eend’ is vooral dat hij ons het
kustgebied langs de Noordzee behalve als bewaarplaats van ingwaeonismen ook
als toevluchtsoord van prae-ingwaeoonse germaanse woorden laat zien. Terwijl het
kustgebied echter op het punt van ingwaeonismen monopolie heeft, moet het als
beschermer van germaanse oudheden de eer delen met andere streken, met name
met Zuid-Limburg. Ik vestig daar met enige nadruk de aandacht op, omdat het op
het eerste gezicht niet zo erg voor de hand ligt dat daar, vlak bij grote cultuurcentra
en aan grote handelswegen, een germaans relictgebied zou zijn te zoeken. Toch
is het niet zo onbegrijpelijk, want het centrum van de frankische vernieuwingen lag
in het vlaamsbrabantse zuidwesten en dat van de chaukische vernieuwingen in het
noordoosten, dus had het zuidoosten met het noordwesten de meeste kans om het
prae-frankische en prae-chaukische germaans te bewaren. De latere keulse expansie
mag veel van dit oude overspoeld hebben, wanneer wij geleerd hebben door deze
stromingen heen te kijken, zien wij soms toch nog verrassend duidelijk de oude
fundamenten van ons taalgebouw in de diepte schemeren. Zeer instructief is in dit
8)
opzicht de kaart van het ‘mannelijk rund’ . De situatie is hier zo, dat het frankisch
twee woorden voor ‘stier’ kent, en wel stier en var (het eerste is vlaams, het tweede
brabants), terwijl we benoorden de grote rivieren een, als westingwaeoons te
interpreteren, homogeen bolle-gebied aantreffen. En dan vinden we nog, verscholen
in het uiterste zuidoosten, in het zuiden van Belgisch- en Nederlands-Limburg en
in de aangrenzende streek van Duitsland, de oeroude benaming duur, die zijn naaste
verwanten vindt in het noordgermaans (on. pjórr, deens tyr enz.). Stier is behalve
vlaams-frankisch ook oudsassisch en oudengels (dus oostingwaeoons), en ook
ohd. en gotisch. Wij moeten ons voorstellen dat eenmaal aan de kusten van Noorden Oostzee op een rijtje naast elkaar hebben gelegen prae-ingwaeoons (bewesten
de Elbe), prae-oudhoogduits (beoosten de Elbe) en praegotisch, terwijl wat meer
het binnenland in de woonplaatsen van de prae-Franken (Istwaeonen) lagen.
Wanneer in deze situatie de taal

8)

Taalatlas 1, 15.
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van de prae-Alemannen en -Zwaben het germaanse woord *teur- (of met
klankverschuiving *þeur-), door voorvoeging van een s vernieuwt tot *steur-, zullen
de onmiddellijk aangrenzende dialekten (dat zijn in het westen het oostelijke
prae-ingwaeoons, in het zuiden het prae-frankisch en in het oosten het prae-gotisch)
deze vernieuwing gemakkelijk overnemen, terwijl de verder afliggende dialekten (in
het westen de westelijke vleugel van het prae-ingwaeoons en in het noorden het
prae-noordgermaans) de oude vorm bewaren. In de tijd van de chaukische
machtsontplooiing ontstaat hiernaast in het westelijke ingwaeoons de vernieuwing
9)
dat het gevoelswoord *bul- als soortnaam gaat worden toegepast . (Het woord *bulis op zichzelf geen nieuwe westingwaeoonse vorming maar algemeen germaans,
alleen de toepassing in deze bet., met verdringing van de oudere soortnaam *þeur-,
is nieuw.) De inmiddels tot Franken volgroeide prae-Franken trekken vervolgens uit
Midden-Duitsland naar Noord-Frankrijk en verder naar Vlaanderen en Brabant en
voeren daar hun woord stier in. De chaukische taalexpansie had van het noordoosten
uit de grote rivieren bereikt en zo vond bij die grote rivieren de ontmoeting plaats
tussen westingwaeoons bolle, bul en frankisch stier. Het uiterste zuidoosten kwam
te behoren tot de invloedssfeer van de groepen Franken die zich aan de Rijn hadden
gevestigd (Ripuariërs), maar lag toch voldoende ver van het centrum af om taalkundig
zijn eigen karakter te kunnen bewaren; daar kon het oude *þeur-, later duur, dus
tussen jonger stier en bolle in, stand houden. Een intern-frankische aangelegenheid
is dan nog, dat in Brabant en sommige andere gebieden de bijzondere benaming
voor de jonge stier var de algemene wordt en stier verdringt.
Het bolle-gehied benoorden de grote rivieren is geen relictgebied, maar laat ons
waarschijnlijk de chaukische expansie in haar grootste westelijke uitbreiding zien.
Het stelt ons voor de vraag langs welke

9)

Men kan ook nog iets anders construeren, nl. zo dat de chaukische vernieuwing *bul- zich
eenmaal met de chaukische cultuur oostwaarts heeft uitgebreid tot aan de Elbe, en dat de
prae-Sassen bij hun verovering van het gebied tussen Wezer en Elbe daar het woord stier,
dat zij van de overzijde van de Elbe hadden meegebracht, hebben ingevoerd.
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wegen die expansie zich voltrokken heeft, in hoeverre we hier aan eigenlijke expansie
(taaluitbreiding door verkeersdichtheid), in hoeverre aan kolonisatie (invloed van
volksplantingen) moeten denken. We kunnen ons in een dergelijke vroege periode
eigenlijk niet goed machts-, cultuur- en taaluitbreiding voorstellen zonder kolonisatie,
met name in het kustgebied. De chaukische expansie is echter ook nergens een
‘landname’ geweest in een onbewoond gebied, de chaukische kolonisten zijn nergens
waar zij kwamen de eerste germaanse bewoners geweest. Westvlaanderen, het
kustgebied tussen Calais en Brugge, is tot in de 7de eeuw een onbewoonbaar
moeras geweest en kwam dus nog niet in aanmerking voor chaukische invloed.
Zuidelijk daarvan, tussen Somme en IJzer, hebben zich, blijkens de -tûn-toponiemen,
voorposten van de, op de chaukische volgende, oostingwaeoonse, sassische
expansie gevestigd. De zuidhollandse en zeeuwse eilanden, voorzover in de eerste
eeuwen van onze jaartelling bewoonbaar (waarschijnlijk alleen gedeelten van Oosten West-Voorne, Schouwen en Walcheren), zullen nog wel chaukische invloeden
hebben ondergaan. Waar heeft in de 7de en 8ste eeuw de bovenbedoelde kuststreek
van Westvlaanderen echter zijn ingwaeoonse elementen vandaan gekregen? Ik
heb vroeger verondersteld uit Holland en Zeeland, maar er toen dadelijk bijgevoegd
dat ik het bewijs niet kon leveren en dat de eerste kolonisten dus ook uit Engeland
10)
overgestoken konden zijn . (Uitbreiding van het -tûn-gebied uit kan niet hebben
plaats gevonden, want dit gebied tekent zich nog altijd scherp af van het overige
Westvlaanderen.) Nu hel ik er meer toe over om in de oudste ingwaeoonse bevolking
van de westvlaamse kust kolonisten uit Midden-Engeland te zien. Mijn argumenten
zijn tweeërlei, positief en negatief. Positief is voor engelse herkomst van vlaamse
kustbewoners te zeggen, dat het vlaams enkele woorden kent of kende, bijv. hiel,
elder ‘uier’, kite ‘wouw’, die buiten het gebied van de vlaamse invloedssfeer in deze
regionen alleen in het engels zijn aangetroffen (elder ontbreekt merkwaardigerwijze
ook in het zuidvlaamse -tûn-gebied, welks uder meer wijst op relaties met het
zuidengelse udder-

10)

Zie Westfriesch Jaarboek 1942, 24 en noot 30.
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gebied), negatief is er voor te zeggen dat de ingwaeonismen die in Westvlaanderen
zijn aangetroffen vrijwel allemaal algemeen-ingwaeoons, in ieder geval nooit
uitsluitend westingwaeoons zijn. Als we een ingwaeonisme in de uiterste westvleugel
van het relictgebied aan de Noordzeekust vinden, zijn we er vrijwel zeker van het
ook in de uiterste oostvleugel, aan de Elbe-mond en in Holstein aan te treffen.
Voorbeelden hiervan zijn wvl. verwe ‘vaar’ (merkwaardigerwijs met bewaarde w,
evenals eng. farrow, terwijl overal elders in het ingwaeoons de w is weggevallen),
11)
wvl. ate ‘wilde haver’ (verg. eng. oats) en hoep ‘hoepel’ (verg. eng. hoop) . Het
ontstaan van de (oostingwaeoonse of engelse) litus saxonicum van Brugge tot
Boulogne moet dus waarschijnlijk helemaal los gezien worden van de
(westingwaeoonse) chaukische expansie in Nederland benoorden de grote rivieren:
hoogstens heeft deze laatste een zwakke uitloper gehad over de zuidhollandse en
zeeuwse eilanden.
Naast gevallen als bolle en drempel, waarbij de chaukische expansie haar
maximale uitbreiding heeft bereikt en het hele gebied benoorden de grote rivieren
taalkundig heeft omgevormd (de grens van de grote rivieren wordt waarschijnlijk
bepaald door de romeinse macht, die dus in zekere zin conserverend heeft gewerkt
op de taal van de Germani cisrhenani), mogen we andere gevallen stellen waarbij
de vernieuwing zich alleen maar uitstrekt over Oost-Nederland (Groningen, Drente,
Overijsel, de Veluwe, de Achterhoek en soms ook Friesland) en Noordwest-Duitsland
(Oostfriesland en Westfalen). Schijnbaar behoort tot deze tweede groep vaak
12)
‘dikwijls’, dat immers allereerst in het noorden en oosten van ons land thuishoort .
De hollandse getuigenissen van dit woord uit vroeger en later thuis maken het echter
waarschijnlijker, dat zijn uitbreidingsgebied eenmaal dat van de chaukische expansie
in zijn maximale omvang is geweest. Anders

11)

12)

Een woord dat het westvlaams met het engels en nederduits gemeen heeft en dat niet
westingwaeoons is, is snake ‘slang’. Overeenstemming tussen vlaams, engels en fries
constateren we bij de benamingen van ‘Dinsdag’: vla. dijssendag, eng. tuesday, fri. tiisdei (uit
*tîwesdag). Het westingwaeoons en het frankisch hebben daartegenover oorspronkelijk
blijkbaar een samenst. met ding gebruikt, nl. dingsdag, later ontwikkeld tot dinsdag. Zie Ts
58, 228.
Zie de kaarten bij B. v.d. Berg, Oude tegenstellingen.
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staat het met motte ‘zeug’, dat op ons grondgebied inderdaad beperkt is gebleven
tot Groningen, Drente, Overijsel en delen van Gelderland, terwijl het in Friesland,
vooral in het oostelijk deel daarvan, concurreert met zoeg, de representant van het
oorspronkelijke algemeen-germaanse woord, dat zich verder in heel Nederland
13)
heeft weten te handhaven . Motte mogen we dus wellicht, evenals bolle, drempel,
vaken een westingwaeoons, een chaukisch woord noemen. Een soortgelijke
13a)
verbreiding als motte heeft koeze ‘kies’, althans op nederlandse bodem . De vorm
14)
nî, nij (zonder w) tegenover nieuw, nuw behoort ook wellicht tot deze groep) . Al
deze gevallen zullen natuurlijk eerst behoorlijk getoetst moeten worden op hun
vermoedelijke ouderdom, voor we ze tot voorbeelden van chaukische expansie in
meer beperkte omvang mogen promoveren.
Dan krijgen we de gevallen die door iedereen dadelijk als ingwaeonismen herkend
worden, omdat ze alleen voorkomen in het traditionele relictgebied langs de kust,
in Zuid- en Noord-Holland en Groningen, en al dan niet in het hier tussen gelegen
Friesland of in het verlengstuk naar het oosten Oostfriesland. Zulke gevallen zijn
bv. kui ‘jong vrouwelijk rund’, wiers ‘bijeengeharkt dijkje hooi’, jirre (jarre, ier, gier)
15)
‘mestvocht’, til ‘stalzolder’, enz. . Al deze woorden strekken zich in zuidelijke richting
niet verder uit dan de zuidhollandse of zeeuwse eilanden, de oude zuidgrens van
de chaukische expansie. Andere, als bv. jaar ‘uier’, brengen het niet eens zo ver,
maar zijn van de grote rivieren teruggedrongen naar het IJ. Allen moeten ze echter
eenmaal een verbreidingsgebied hebben gehad gelijk aan dat van bolle, drempel
en vaken, dat dus niet alleen het noordelijk kustgebied, Holland en West-Utrecht,
maar ook het hele oosten van ons

13)
13a)

14)
15)

Zie Taalatlas 1, 8.
Zie Taalatlas 4, 1 (nog niet gepubliceerd). Deze kaart geeft alleen de enkelvoudsvorm; een
kaart van de meervoudsvorm zou er, althans voor Friesland, waarschijnlijk iets anders uitzien,
verg. in Friesch Wdb. bij kies als mv. zowel kiezzen als koezzen.
Een kaartje hiervan in mijn: Holl. Dialektstudies.
Een kaartje van kui bij mijn artikel in Westfriesch Jaarboek 1942, van jirre bij Klieft Homonymie,
van til weer in Wfr. Jb. 1942, van wiers nog niet gepubliceerd.
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land benoorden de grote rivieren omvatte. Het oosten moet eenmaal meer
ingwaeonismen hebben bezeten dan het westen (gevallen als motte, die nooit tot
het westen zijn doorgedrongen), tegenwoordig is de toestand echter net andersom
en geldt het westelijk kustgebied als het ingwaeonismengebied bij uitstek. Dat komt
doordat het oosten veel meer dan het westen voor jongere middeleeuwse
taalstromingen heeft opengestaan, en het westen dus een betere kans kreeg om
de taalkundige situatie uit de eerste eeuwen van onze jaartelling en de
merowingische tijd ongerept te bewaren.
Het behoeft nauwelijks nog uitdrukkelijk gezegd te worden dat onze kennis van
de chaukische expansie bij de tegenwoordige stand van het onderzoek uiterst
onvolledig en voorlopig moet zijn. Zoals men uit de aangehaalde voorbeelden ziet,
behoren de meeste ingwaeonismen die tot dusver in kaart gebracht en bestudeerd
zijn tot de ‘boerenwoorden’. Deze hebben terecht de naam van conservatief te zijn
en taaltoestanden uit lang voorbije periodes te weerspiegelen. We moeten echter
ervoor oppassen dat we ons al te veel vastleggen op deze ene groep. Naast de
‘boerenwoorden’ verdienen zeker ook de ‘terreinwoorden’ al onze aandacht, vooral
omdat we hierbij de hulp van de toponomie kunnen inroepen en daardoor over een
rijkdom van goed gelokaliseerde oude bewijsplaatsen kunnen beschikken. Ik kan
op dit gebied nog niet meer doen dan enkele vingerwijzingen geven voor verder
onderzoek. De volgende ‘terreinwoorden’ schijnen mij voor de qualificatie
‘westingwaeoons’ in aanmerking te komen:
1. geest, gaast, gast ‘zandgrond’. Hiermee gevormde toponiemen komen voor in
Groningen (Grote- en Lutjegast, Wester- en Oostergast), Friesland (Tjerkgaast,
Rotstergaast enz.), Noord-Holland (Uitgeest), Zuid-Holland (Oegstgeest) en
Oost-Nederland (NGN 3, 332 en 7, 6).
2. horn, hoorn ‘hoek’. Ook hiermee zijn weer tal van toponiemen gevormd van
Groningen (ik herinner slechts, ter ere van W. de Vries, aan Noordhorn) tot op de
zuidhollandse eilanden (Oudenhoorn en Nieuwenhoorn op Voorne, de zuidelijkst
mij bekende voorbeelden). Ook weer in Oost-Nederland (NGN 3, 340).
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3. koog, kaag, oorspronkelijk ‘buitendijks land’. De zuidelijkste getuige is hierbij
Opprel, die kaag kent in de afgeleide bet. ‘zomerdijk die de binnengorzen tegen niet
al te hoge vloeden beschermt’.
4. rijp, ‘zijpad’. In toponiemen langs de hele kust, bv. Zeerijp in Groningen, Dronrijp
in Friesland, De Rijp in Noord-Holland en Rijpwetering in Zuid-Holland, in de
oostelijke provincies ook als appellativum met de bet. ‘voetpad langs de straat’.
5. sloot ‘gegraven wetering’. In Noord-Nederland en het aangrenzende deel van
Duitsland nog altijd het gewone woord tegenover woorden als delve en gracht meer
in het zuiden. Toponiemen als Akersloot, Buiksloot, Holysloot, Sloten, enz. kunnen
weer de nodige oude plaatsen verschaffen. Zie ook Teuchert, Sprachreste 40 vg.
6. zijl ‘waterafvoer, uitwateringssluis’. In Groningen, Friesland en Holland niet alleen
in toponiemen maar ook nog wel als gewoon appellativum. Daarnaast geeft Beekman
ook verschillende voorbeelden uit Overijsel.
7. zwaag ‘laag gelegen weiland’. Verg. toponiemen als Scheemderzwaag (in
Groningen), Beetsterzwaag (in Friesland), Zwaag (in Noord-Holland).
8. zwet ‘grensscheiding’. Dit woord is om zijn consonantisme al lang als
16)
ingwaeonisme herkend , maar bij mijn weten nog nooit op zijn verbreidingsgebied
en zijn verhouding tot de niet-ingwaeoonse vorm zwade onderzocht. Zie tal van
voorbeelden uit Groningen, Friesland en Holland bij Beekman (de zuidelijkste zijn
uit de buurt van Delft en Rotterdam).
Dit lijstje is maar zeer toevallig en voorlopig. Er staat aan de ene kant stellig veel
te weinig, aan de andere kant misschien ook te veel op. Het heeft zijn dienst gedaan
als het iemand opwekt tot een meer volledige materiaalverzameling.
Wanneer wij nu zo aan het begrip chaukisch enige omlijning hebben gegeven,
moeten wij de vraag onder ogen zien, hoe de taalkundige verhouding is geweest
tussen dit chaukisch of westingwaeoons en het

16)

Zie bv. Schönfeld, Hist. gr.
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oostingwaeoons of sassisch. Het is natuurlijk niet mogelijk om, zoals ik aanvankelijk
heb trachten te doen, een grens tussen west- en oostingwaeoons vast te stellen,
evenmin als het mogelijk is een grens vast te stellen tussen de invloedssferen van
de brabantse en de hollandse expansie. Dat zijn immers eenvoudig twee
opeenvolgende periodes in het taalleven met een verschillend geografisch
zwaartepunt. Amsterdam, het centrum van de hollandse expansie, heeft eenmaal
tot de invloedssfeer van de brabantse expansie behoord, en de beschaafde taal die
op 't ogenblik in Brussel, een van de uitgangspunten van de brabantse expansie,
gesproken wordt, staat onder de invloed van de hollandse taalnorm. Iets dergelijks
valt ook te zeggen van de chaukische en de sassische expansie. Het z.g. stamland
van de Sassen bij de monding van de Elbe, van waaruit zij in de derde en volgende
eeuwen hun invloed naar alle kanten hebben doen gelden, heeft in de tweede eeuw
in de chaukische machts- en cultuursfeer gelegen. Aan de andere kant hebben de
uitzwermende Sassen al in de vierde, vijfde eeuw in de chaukische kuststreek
gekoloniseerd en heeft in de volgende eeuwen hun taalexpansie het chaukische
binnenland zo massaal overstroomd, dat wij dit gebied, waartoe o.a. onze oostelijke
provincies behoren, voor bij uitstek sassisch zijn gaan aanzien en er de chaukische
onderlaag pas bij zorgvuldige archaeologische afgraving weer van herkennen. Zowel
van oorsprong west- als van oorsprong oostingwaeoonse verschijnselen kunnen
tengevolge van dit heen- en weerstromen de schijn wekken van
algemeen-ingwaeoons te zijn. De umlaut der lange vocalen bv. is naar mijn mening
oorspronkelijk alleen oostingwaeoons geweest en door de Sassen van de overkant
van de Elbe meegenomen naar hun z.g. stamland aan deze zijde van de rivier.
Echter is later het hele chaukische kerngebied door deze umlaut van lange vocalen
aangetast en is de umlautloosheid alleen aan de westelijke periferie van de
chaukische invloedssfeer bewaard. Dit illustreert wel duidelijk hoezeer west en oost
elkaar taalkundig hebben doordrongen. Misschien kunnen we wel van alle
algemeen-ingwaeoonse verschijnselen zeggen dat ze alleen maar schijnbaar
algemeen zijn (tenminste voorzover het ingwaeoonse vernieuwingen betreft en geen
verschijnselen die eenmaal algemeen-germaans zijn geweest). Laat ik dit aan een
paar voorbeelden toelichten.
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Het westingwaeoons of chaukisch heeft, blijkens relicten als mêde ‘made, hooiland’,
de gm. æ̑ tot ê ontwikkeld. Deze ê voor æ̑ moet ook doorgedrongen zijn tot de
oostelijke periferie van de chaukische invloedssfeer, het gebied tussen Wezer en
Elbe. De Sassen hebben na hun vestiging aldaar de taalkundige invloed van de
onderworpen bevolking ondergaan en daarbij tendele ook die ê overgenomen. Hun
eigen æ̑ had overigens, evenals die van hun oorspronkelijke buren, de prae-Denen
en -Zweden en de prae-Alemannen en -Zwaben, meer neiging vertoond om zich
tot een â te ontwikkelen. Hiervan zijn de sporen nog bewaard in oudengelse vormen
als clâ ‘klauw’ en môna ‘maan’ (waarvoor een modern westingwaeoons relictdialekt
als het Noordhollands kleeuw en meen heeft). Sommige oudengelse dialekten als
het westsassisch hebben de oudgermaanse æ̑ verder bewaard, andere als het
kentisch en anglisch hebben de westingwaeoonse ê overgenomen. De vernauwing
van æ̑ tot ê blijft daarmee een van oorsprong westingwaeoons, chaukisch
verschijnsel, zo goed als de umlaut der lange vocalen een van oorsprong
oostingwaeoons, sassisch verschijnsel blijft.
Ook de gelijkmaking van de uitgang van de drie personen meervoud bij de
conjugatie van het werkwoord zal wel van westelijke, chaukische oorsprong zijn. In
een relictgebied dat Noord-Holland, Groningen, Oostfriesland (zonder Jeverland),
het noordwesten van Drente en Overijsel, het Gooi en het noordwestelijk deel van
de Veluwe omvat, is de uitgang -en, uit -and (bv. wij, jij, zij helpen), in het nederduitse
gebied ten oosten van dit relictgebied is de uitgang -t, uit -ôþ (dus bv. wij, jij, zij helpt,
in overeenstemming met oeng. helpaþ, ofri. helpath). Dat westelijke relictgebied
wijst op een chaukische expansie van -and als uitgang van de drie personen over
het hele gebied benoorden de grote rivieren (vgl. bolle, drempel, vaken). Deze
expansie kan niet naar de sassische periode verplaatst worden, want de sassische
expansie, die tot in oostelijk Nederland reikte, bracht de uitgang -ôþ>-aþ>-t. De
eenheidsuitgang -and, ontstaan in het westen in de chaukische periode, gaat dus
chronologisch vooraf aan de eenheidsuitgang. -ôþ, ontstaan in het oosten in de
sassische periode. De Sassen vestigden zich, toen zij de Elbe overtrokken, in
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een gebied dat cultureel gechaukiseerd was en het is dus alleszins aannemelijk dat
zij er ook al de chaukische eenheidsuitgang -and hebben aangetroffen. Onder
invloed daarvan kunnen zij hun oorspronkelijke meervoudsuitgangen -am, -iþ, -anþ
(met scherpe spirans) hebben geuniformeerd tot -anþ, waaruit dan vervolgens met
syncope van n voor scherpe spirans en vocaalrekking -ôþ ontstond, dat zijn ô,
vanwege de onbetoonde positie, weer verkortte tot a.
Zo stel ik het mij voor, liever dan aan te nemen dat de Sassen al de uitgangen
-ôþ voor de 3de persoon uit hun oorspronkelijke woonplaatsen aan de overzijde
van de Elbe hebben meegebracht. Immers het is veel waarschijnlijker dat een
systeem -am, -iþ, -anþ onder de invloed raakt van een systeem -and, -and, -and,
dan een systeem -am, -iþ, -ôþ. De afstand tussen -and en -ôþ is al te groot dan dat
deze vormen zo maar geïdentificeerd zouden worden. Contact tussen -am, -iþ, -ôþ
en -and, -and, -and had net zo goed -iþ, -iþ, -iþ of -am, -am, -am kunnen opleveren.
Is de veronderstelling echter juist dat de Sassen uit hun oorspronkelijk stamland de
vorm -anþ meebrachten, dan wil dit meteen zeggen dat de syncope van de n voor
scherpe spirans ook niet oorspronkelijk sassisch is geweest, maar uit het chaukisch
is overgenomen. Hiervoor pleit trouwens ook al dat deze syncope in het hele
chaukische relictgebied langs de Noordzeekust, tot op de zuidhollandse eilanden
toe, voorkomt (bv. in het woord boes). Het is weinig waarschijnlijk, ofschoon
misschien niet per se onmogelijk, dat deze verbreiding te danken zou zijn aan de
latere sassische kolonisatie in het kustgebied, waarvan in Holland immers tot dusver
toegenaamd geen taalkundige sporen gevonden zijn. Wanneer het juist is om de
syncope van n voor scherpe spirans te zien als een chaukische vernieuwing die
later door de Sassen is overgenomen, dan moeten wij hierbij echter wel als
merkwaardigheid constateren dat de oostingwaeoonse dialekten (engels, fries,
nederduits) dit verschijnsel waarschijnlijk veel konsekwenter hebben doorgevoerd,
in ieder geval veel beter bewaard, dan de westingwaeoonse. Wie mijn samenvattend
17)
schetskaartje van de eenheidsuitgang -t en de syncope van

17)

Zie Ts 58, 221.
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de n in de woorden ons en gans bekijkt, zal zich niet kunnen onttrekken aan de
indruk, dat de verbreiding van ûs en gôs niet los is te maken van de verbreiding van
de eenheidsuitgang -t. En wanneer de laatste toegeschreven moet worden aan
oostingwaeoonse, sassische expansie, dan de eerste ook. We vermoeden dus dat
in het chaukisch de vormen met syncope van de n oorspronkelijk in de regel vormen
met bewaarde n naast zich zullen hebben gehad, dat m.a.w. de syncope van n voor
scherpe spiranten daar gebonden was aan bepaalde voorwaarden van syllabenbouw
of accent, en dat er vervolgens een gelijkmaking heeft plaatsgevonden, wellicht van
streek tot streek verschillend, ten gunste van de vorm mét of de vorm zonder
syncope. In het sassisch daarentegen zou de syncope niet meer gebonden zijn
geweest aan de klankwettige voorwaarden die haar ontstaan in het chaukisch
bepaalden, zou m.a.w. in tal van gevallen de syncope van chaukisch standpunt
bezien hypercorrect zijn toegepast. In deze door hypercorrectie veel konsekwentere
toepassing zou de syncope dan later weer door de sassische expansie in sommige
delen van het oude chaukische gebied zijn ingevoerd.
Iets dergelijks kan men veronderstellen met betrekking tot de palatalisering van
velare consonanten voor een palatale vocaal. In het chaukisch heeft deze
palatalisering waarschijnlijk alleen plaats gevonden in syllaben zonder hoofdtoon,
zoals in het prefix gi-, dat tot i-, ə- of nul kon worden, een toponiem als Beets uit
*baki-, e.d. Deze palatalisering moet, blijkens de resten die er nog van over zijn tot
het oorspronkelijke chaukische taalbezit hebben behoord. Wanneer we nu in het
sassisch een dergelijke palatalisering van velare consonanten zien optreden maar
zonder de genoemde klankwettige beperking, dus ook in syllaben mèt hoofdtoon
(fries tsjiis, eng. cheese, fries tsjerke, eng. church), dan lijkt het niet onmogelijk dat
de Sassen deze palataliseringstendentie oorspronkelijk aan het chaukisch van de
bewoners in wier midden zij zich vestigden ontleend hebben en haar vervolgens
konsekwenter doorgevoerd.
Wanneer wij dit alles overwegen, worden wij er als vanzelf toe gebracht om bij
alle schijnbaar algemeen-ingwaeoonse taalverschijnselen, voorzover het
vernieuwingen betreft en geen taalelementen die

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

283
een door Chauken en Sassen gemeenschappelijk bewaarde erfenis uit een oudere
germaanse periode kunnen zijn, te denken aan een chaukische oorsprong en een
latere sassische assimilatie. Mocht dat juist zijn, dan zou eigenlijk de hele term
ingwaeonisme kunnen vervallen - ongetwijfeld tot groot genoegen van vele
taalkundigen die het nu eenmaal niet op die term begrepen schijnen te hebben! en vervangen kunnen worden door chaukisme. Dat bij de vermenging van chaukisch
en prae-sassisch in het gebied tussen Elbe en Wezer de chaukische
eigenaardigheden hebben gezegevierd en zich soms zelfs met een zekere
tomeloosheid verder ontwikkeld, vindt een merkwaardige parallel in de
cultuurgeschiedenis. Men kan het bij Carsten nalezen, hoe er zich in de 3de en 4de
eeuw in dat gebied tussen Elbe en Wezer een ceramische mengcultuur heeft
ontwikkeld uit chaukische en praesassische elementen, die men de barok van de
oudere chaukische stijl zou kunnen noemen en die dus, de militaire sassische
overwinning van de Sassen ten spijt, in wezen een culturele overwinning van de
Chauken op de Sassen heeft betekend: ‘Das Kennzeichnende daran ist der beinahe
unbändig zur Gestaltung drängende künstlerische Formwille, der aber mit dem
eigentlichen sächsischen Wesen gar nichts zu tun hat’ (a.w. 81). Het sassisch dat
de taalkundige grondslag vormt voor het engels en het fries (en indirect wellicht ook
voor het westvlaams) vertegenwoordigt dan een latere, in bepaalde opzichten verder
ontwikkelde, in andere opzichten gestremde, door bijmenging van vreemde
taalelementen min of meer gewijzigde, vorm van het chaukisch, dat de grondslag
van het nederlandse dialekten benoorden de grote rivieren, inzonderheid van die
in het relictgebied langs de Noordzeekust, vormt. Van het ‘ingwaeoonse’ standpunt
uit geformuleerd wordt het: het chaukisch is de meer oorspronkelijke, ouderwetse
vorm van wat wij ‘ingwaeoons’ hebben leren noemen, het sassisch is de door
vreemde bijmenging gewijzigde, jongere vorm daarvan. En nog korter kon men het
wellicht zo zeggen: sassisch is gechaukiseerd suevisch (waarbij suevisch
gemakshalve gebruikt wordt voor het transalbingische voorstadium van het latere
oudhoogduits).
Ik schreef hierboven dat we in de toekomst wellicht de term ingwaeonisme zouden
kunnen missen en in de voorlaatste zin zette ik
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‘ingwaeoons’ tussen aanhalingstekens. Ik deed dit niet omdat ik er nu opeens
behoefte aan zou krijgen afstand te nemen van mijn vroegere ingwaeonistische
constructies, maar alleen omdat de lezing van Carstens boeken mij enigszins aan
het twijfelen heeft gebracht of het taalkundig gebruik van de term ingwaeoons
historisch wel helemaal verantwoord is. Toen ik begon te schrijven over de
ingwaeonismen, ben ik ervan uitgegaan dat er over de historische Ingaevones toch
niets met zekerheid bekend was en dat men hun naam dus voor taalkundige
doeleinden vrijelijk kon misbruiken. Carsten denkt er echter anders over en meent
op archaeologische gronden te kunnen zeggen dat de Chauci niet tot de Ingaevones,
maar tot de Herminones hebben behoord. Ik kan deze conclusie niet narekenen en
het interesseert mij, eerlijk gezegd, ook niet zo heel erg, of we bepaalde
eigenaardigheden van onze kustdialekten tenslotte ingwaeoons of herminoons
zullen moeten noemen: als het kind maar een naam heeft! Maar nu ik in het
voetspoor van Carsten de historische Chauken in de nederlandse taalwetenschap
heb geïntroduceerd en geconcludeerd dat wij tot dusver ‘ingwaeoons’ hebben
genoemd eigenlijk chaukisch is (of nog liever: dat het chaukisch het eigenlijke
ingwaeoons is), voel ik mij ter voorkoming van misverstand wel verplicht er op te
wijzen dat Carsten onder ‘ingwaeoons’ wat anders verstaat en ik dus in conflict ben
met zijn terminologie. Het zij dan zo het wil met die Ingaevones of Herminones, met
de Chauken schijnen wij ons in ieder geval op veilig historisch terrein te bevinden!
Men kan zich tenslotte afvragen of met het reconstrueren van een chaukische
taalperiode en het afbakenen van een sfeer van chaukische vernieuwingen tegenover
het meer conservatieve germaans van de omgeving, de nederlandse dialektgeografie
nu de grenzen van haar mogelijkheden heeft bereikt, of dat er in dat ‘meer
conservatieve germaans’, dat wij in Limburg of aan de Noordzeekust menen te
kunnen blootleggen (en dat ook de drager is van de oudste laag van latijnse
18)
leenwoorden, als un ‘ui’ uit unio en bei ‘bes’ uit *bagi- < baca ), nog verdere
taalarchaeologie te bedrijven valt. Ik voor mij ben geneigd

18)

Zie Zschr. f. Mundartf. 15, 67.
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in dat ‘meer conservatieve germaans’ inderdaad de taal van de eerste germaanse
bezetters van deze streken te zien, waaruit zou voortvloeien dat een nog dieper
graven ons hoogstens nog iets zou kunnen leren over een prae-germaans substraat.
Maar in breder verband gezien kan dat ‘meer conservatieve germaans’ misschien
nog wel weer bouwstenen leveren voor een oergermaanse dialektgeografie. Deze
oergermaanse dialektgeografie zal dan echter wel helemaal moeten wandelen aan
de hand van de archaeologie. Terwijl de hier gegeven reconstructie van het chaukisch
in hoofdzaak nog gevonden werd door dialektgeografische visie en redenering, en
de resultaten van de archaeologie geciteerd konden worden als een plezierige
bevestiging achteraf, zal voor de oudere perioden de archaeologie wel helemaal
de leiding moeten nemen en slechts zo nu en dan, achteraf, een taalkundig gegeven
kunnen citeren om háár conclusies te bevestigen. De taak der dialektgeografie als
min of meer zelfstandige hulpwetenschap der geschiedenis loopt hier m.i. inderdaad
ten einde.
K. HEEROMA
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De zeventiende-eeuwse aanspreekvorm U in de nominatief
In de Verzamelde opstellen voor Prof. Scholte (Amsterdam 1947) blz. 15-21 heb ik
erop gewezen, dat men zich reeds in de 17de eeuw van het pronomen U in de
nominatief moet hebben bediend. Uitgangspunt van mijn betoog was een mededeling
uit een boekje van de Schot Edward Richardson, Anglo-Belgica (Amsterdam 1677),
blz. 89, waarin geconstateerd wordt: ‘and now lately is come more into fashion u /
and uwe’. Ik kon mij toen mede beroepen op een door Kern bij Maria van
Reigersberch gevonden citaat: ‘Ick hoope u zijn geldt wel zonder verlies krigen sal’
(Ts 48 (1929), blz. 53). Maar Kern durfde daaraan ‘voorlopig geen waarde hechten’
omdat het te zeer in de lucht hing. In zijn juist verschenen Nederlandse Spraakkunst
deelt echter De Vooys op blz. 69 noot 3 mede, dat hij in het klad van Vondel's
vertaling van de Heldinnenbrieven eenmaal uwe aantrof. Nadien vond ik nog een
onmiskenbare u-vorm voor het jaar 1624 in de brieven van M. van Reigersberch
(uitg. Rogge), blz. 110: ‘Het schindt dat ic het ongeluck hebbe dat ick op mijn
broeders bruloften niet en magh zijn want u zult hoope ick een wijf hebben voor
mijne wederkompste’ [het is de verliefde broeder-zelf tot wie deze brief is gericht].
Op een foto van het hs., die ik dank aan de vriendelijke bemiddeling van Dr.
Kossmann, heb ik kunnen constateren, dat de brief volkomen correct is afgedrukt.
Hiermee is de laatste twijfel aan een reeds vroeg 17de-eeuwse nominatief u
weggenomen.
De mededeling van de buitenlander Richardson, hoe vreemd zij bij eerste lezing
mocht schijnen, blijkt juist te zijn. Terecht kon hij in 1677 constateren: ‘and now
lately is come more into fashion u / and uwe’.
L e i d e n , Maart 1948.
G. KLOEKE
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Middelnederlandse woordgeografie
Tondalus' Visioen
Prof. De Vooys, de grondlegger van de Mnl. woordgeografie, besprak in zijn artikel,
dat in Ts 54, blz. 15 verscheen, de vertalingen van Tondalus' Visioen en Sint
Patricius' Vagevuur. Dit artikel is het uitgangspunt geweest van een woordgeografisch
onderzoek, waaraan ik op aansporing van Prof. Dr. R. Verdeyen de Tondalus-teksten
heb onderworpen.
De zeven Middelnederlandse handschriften, die Verdeyen en Endepols hebben
1)
uitgegeven , worden in drie groepen verdeeld, die aan drie zelfstandige vertalingen
van het Latijnse origineel beantwoorden. De vertalingen dateren waarschijnlijk uit
de tweede helft van de 14e eeuw. De taal der teksten is, aangezien alle handschriften
2)
afschriften zijn, van iets latere tijd (± 1400) .
De eerste groep (groep A) omvat vier handschriften (Br, B, N, Bl), alle in Saksisch
gekleurde taal geschreven. Hun tekst stemt overeen met die van een Keuls
handschrift (K), in Ripuarisch dialect geschreven. De vraag of K op een
Middelnederlandse tekst teruggaat, ofwel of groep A van een K-tekst afhankelijk is,
de vraag dus of de oertekst Duits of Nederlands is, kan met het bestaande materiaal
3)
niet worden opgelost .
De door Verdeyen vastgestelde localisering van de eerste vertaling (groep A) in het
4)
‘Oostelijk gebied onzer taal’ wordt bevestigd door de aanwezigheid van de volgende
woorden:

1)
2)
3)
4)

R. Verdeyen en J. Endepols, Tondalus' Visioen en St. Patricius' Vagevuur. Uitgave van de
Kon. Vl. Academie. 's Gravenhage, M. Nijhoff - Gent, W. Siffer, 1917.
Voor nadere inlichtingen zie Verdeyen en Endepols, o.c., inleiding, waar de uitgevers uitvoerig
bespreken en bewijzen wat hier wordt samengevat.
Verdeyen en Endepols, o.c., blz. XVIII.
Ibid., blz. XXIV.
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5)

GARVE (54,3; 60,5; 60,14) . Verdam kent het woord uit twee Overijselse bronnen.
Vgl. De Vooys in NTg XV, blz. 233. Uit hedendaagse dialecten wordt het door
6)
7)
8)
9)
Draaijer , Gallée en Gunnink vermeld, terwijl Teirlinck schrijft, dat garf, garve in
zijn dialect niet bestaan.
INGEWEIDE (84,19) is volgens Kiliaen sicamb. Naast Lanfr. hs. heeft Verdam
het - in de betekenis ‘darmen’ - uit Stadr. van Kampen, Arnh. Oudh. en het
Geneeskundig Handb. opgetekend. In de Nederlandse dialect-woordenboeken heb
10)
ik het niet gevonden. Het bestaat nog in Schleswig-Holstein .
Op blz. 86,2 staat INGEDOEMTE, dat Verdam uit Hollandse en
Gelders-Overijselse bronnen kent. Kiliaen kent inghedom, sax. sicamb. holl. Het
10)
11)
leeft voort in Schleswig-Holstein : ingedöm, en in Westfalen : ingedömte.
LUTTIC komt in hss. Br en B voor: 110,5-6; 130,6; 132,5; 134,3. Alleen in Br:
236,20; 140,3. Br en B kennen ook luttel: 14,19; 26,5; 28,17; 54,16. In N en Bl staat
12)
uitsluitend luttel. Luttic , door Kiliaen als fris. gekenmerkt, is volgens Verdam in de
Saksische en Friese dialecten even gewoon als luttel in de Frankische. Vgl. de
13)
Vooys in Ts 58, blz. 52. Vgl. ook Boekenoogen s.v. luttik, waar hij schrijft ‘Thans
is luttik, lüttik, nog gebruikelijk in Groningen, Oostfriesland en Nederduitsland’. In
14)
Br en B 126,11 staat de vorm luttinck, die Middelnederduits is .
OMMELANC, in hss. Br, B, N 70,2 en 112,11; in hss. Br en B 104,13 (lat. circum).
In Teuth. staat ommelanges (umblanghs). Het wordt door Verdam in bet. 4 ‘rondom,
aan alle kanten’ uit de Overijselse Markerechten, de Rek. van Elburg en het
15)
Heiligenleven opgetekend. Het bestond ook in het Middelnederduits . Het leeft
voort in Schleswig-Holstein (ümlangs).
ONSTUUR (zelfst. nw.) komt in hs. N voor; de andere hss. hebben ongesture

5)
6)
7)
8)
9)
10)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

De cijfers duiden de bladzijde en de regel aan in de uitgave van Verdeyen en Endepols.
W. Draaijer, Woordenboekje van het Deventersch dialect. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1896.
J.H. Gallée, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect. 's Gravenhage, M. Nijhoff,
1894.
J. Gunnink, Het dialect van Kampen en omstreken. Kampen, Kok, 1908.
Is. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch idioticon. Gent. Siffer, 1908-1922.
Otto Mensing, Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch (Volksausgabe). Neumünster, Wachholtz,
1927-1935.
Otto Mensing, Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch (Volksausgabe). Neumünster, Wachholtz,
1927-1935.
Woeste, Wörterbuch der Westfälischen Mundart. Norden und Leipzig, Soltau, 1882.
Voor luttic als bijwoord van tijd heeft Verdam geen voorbeeld. Br, B 134,3 een luttijck is er
een.
G.J. Boekenoogen, De Zaansche volkstaal. Leiden, Sijthoff, 1897.
A. Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle, 1914, § 272 en Schiller-Lübben,
Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Bremen, 1875. Photomechanischer Neudruck, Münster
i.W. (1930), II, 757.
Schiller-Lübben, V, 7.
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(50,21), dat Verdam als var. in de Rijmb. en bij Ruusbroec kent. Voor onstuur wijzen
de vindplaatsen in het MnlW naar het Oostelijke Middelnederlands (Deventer,
16)
Vollenhove, Ommen...). Het staat ook in Teuth. Molema heeft s.v. stuur het zelfst.
17)
nw. onstuur. K. ter Laan kent de uitdrukking op 't onstuur weezn ‘onstuimig zijn,
gezegd van 't weer’. Over het bijv. nw. onstuur, zie De Vooys in Ts 58, blz. 53 en
Ts 64, blz. 152.
PLATTE (hss. Br, N, Bl 86,13). ‘Waarschijnlijk is het woord in deze zin tot de
Oostelijke tongvallen beperkt geweest’, schrijft Verdam die het eenmaal heeft
gevonden (D. Orde). Platte komt in Teuth. voor, is volgens Kiliaen germ. sax. fris.
sicamb. en volgens het WNT ‘bij ons alleen in Oostelijke dialecten bekend’.
VLOEREN (werkw. 132,15) staat bij Kiliaen. Verdam kent het uit de R. van Elburg
en de R.d. Cam. (Deventer).
Tegenover de Noordoostelijke geboorteplaats van groep A ligt het Zuidwestelijke
taalgebied, waar de derde vertaling (groep C) vertegenwoordigd door een Gents
18)
handschrift (G) thuis hoort. Ten bewijze dat, naast de taalvormen , ook de
woordvoorraad een Vlaams karakter draagt, geef ik de volgende woorden op:
DEEMSTER (137,6) door Verdam uit Vlaamse en Brabantse bronnen opgetekend,
19)
20)
volgens Kiliaen hol. fris. flandr., leeft in Westvlaanderen en het land van Waas
voort. Hs. G gebruikt ook doncker (29,5; 36,3; 40,1). En eenmaal staan beide
woorden in één zin: 64,4 herde donckeren wech daert herde deemster was.
DEEMSTRELIC (35,5) wordt door Verdam slechts uit deze plaats vermeld.
DEEMSTERHEIT (30,1; 72,4; 99,5; 120,7; 123,7). Verdam heeft Vlaamse en
Brabantse vindplaatsen. Vgl. De Bruin, o.c., blz. 390.
21)
DUUST (42,3) staat in het Naembouck en bij Kiliaen. De bronnen, waaruit
Verdam het aanhaalt, zijn Vlaams en Brabants. De Bo, Teirlinck en Joos kennen
22)
het nog .

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

H. Molema, Woordenboek der Groningsche volkstaal. Winsum, Mekel 1887.
K. ter Laan, Nieuw Groninger Woordenboek. Groningen-Den Haag, Wolters, 1929.
Verdeyen en Endepols, o.c., inleiding, blz. LXII-LXIII.
L.L. De Bo, Westvlaamsch Idioticon. Gent, Siffer, 1892. L. Schuermans, Algemeen Vlaamsch
Idioticon. Leuven, 1865-1883.
A. Joos, Waasch Idioticon. Gent, Siffer-St. Niklaas, Strybol, 1900.
Ik betuig mijn welgemeende dank aan Prof. Verdeyen, die zijn persoonlijk afschrift, later de
drukproeven van het Naembouck te mijner beschikking stelde; het is thans verschenen als
nummer 98 in de Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège.
Liège, Paris, 1945.
Het gebruik van duust naast duizend wijst eerder op een verschil in vorm dan in woordgebruik.
Een kwestie van vorm is ook de aanwezigheid van lettel (15,4; 26,2; 29,2; 53,3 enz.) en van
pit (102,4; volgens Kiliaen flandr.) naast putte (114,5).
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LISE (165,1) staat in het Naembouck, is volgens Kiliaen flandr. en wordt door Verdam
beschouwd als een vooral Vlaams woord. Uit hedendaagse dialecten wordt het door
De Bo (s.v. lijs en lijze), Schuermans (Bijv) en Joos Lambrechts opgetekend.
MEERSEN (12,4), synoniem van vermeersen (Kiliaen: vermeersen, fland. augere)
is volgens Verdam gevormd van meren met een vooral in het Westvlaams vaak bij
werkwoordstammen op r gebruikelijke suffix s. Zie De Vooys in Ts 60, blz. 237 en
De Bruin, blz. 78. Ook WNT, De Bo en Schuermans.
MERGEN (146,2). Verdam vermoedt dat dit woord ‘reeds in de Middeleeuwen
aan het uitsterven’ was; hij heeft het in Westmiddelnederlandse, vooral Vlaamse
bronnen gevonden. Ik heb het in geen 16de-eeuws woordenboek en in geen modern
idioticon aangetroffen.
SCOPPEN (108,4) volgens Kiliaen flan. vetus., wordt door Verdam uit Ferguut
aangehaald. In WNT wordt schoppen (IV) ‘spotten’ uit De Castelein, Const. v. Rhet.
vermeld.
TOGEN, niet tonen, wordt in hs. G gebezigd: 2,3; 18,4; 26,4; 62,6; 78,2; 87,5;
107,2; 109,4; 123,4. Togen staat in het Naembouck, is voor Kiliaen flandr. Zie De
Bruin, blz. 392. Het wordt door Schuermans en Teirlinck vermeld. Terwijl Verdam
s.v. togen schrijft, dat in het Vlaams der Middeleeuwen tonen weinig bekend is merkt
De Bo op, dat tonen in het Westvlaams verstaan maar weinig gesproken wordt.
TROPPEN (69,1 en 104,5) komt in het Naembouck voor (troppen over hoop
‘s'assembler en une troupe’); Kiliaen beschouwt het als vetus. flandr. Verdam haalt
het uit Walewein aan. Het werd uit moderne dialecten door De Bo, Schuermans
(Bijv.) en Teirlinck opgetekend.
VLEDERIC (161,5). Hs. G heeft ook het algemene woord vlogele (81,1; 108,1;
161,6). Voor vlederic geeft Verdam Vlaamse en Brabantse vindplaatsen. Kiliaen
noemt het vetus. flandr. De Bo en Schuermans: vlerik; Teirlinck: fleurik. Vgl. De
Bruin, blz. 290.
Naast woorden, die specifiek gewestelijk zijn, bestaan tussen groep A en groep C
afwijkingen in woordgebruik, die op een tegenstelling Noord-Zuid in de woordenschat
wijzen. Zij dienen opgetekend te worden om met soortgelijke gevallen, voorkomend
23)
in andere dialectisch uiteenlopende teksten, vergeleken te worden . Op dergelijke
afwisselingen in onze teksten heeft De Vooys in een artikel (Ts 54, blz. 15-24) reeds
de aandacht gevestigd. Daarbij valt op te merken, dat zoveel mogelijk alle gevallen
te excerperen zijn, waar

23)

Bij voorbeeld met De Bruin's tabellarisch overzicht.
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een bepaald woord voorkomt. Anders loopt men gevaar, een geheel verkeerd beeld
van het woordgebruik te geven en ten slotte verkeerde gevolgtrekkingen te maken.
In Ts 54, blz. 18 geeft De Vooys voorbeelden van Westvlaamse woorden uit hs. G
met de equivalenten uit de andere groepen. Onder die woorden wordt verlaten als
Westvlaams tegenover vergeven aangehaald; de vindplaatsen 72,20; 74,4; 76,5
bevestigen dit, maar op blz. 74,5 staat verlaten in groep A; op blz. 131,4 en 140,1
staat vergeven in G. Een ander voorbeeld is verademen, dat Vlaams zou zijn: het
staat inderdaad in G (16,1; 114,4); maar het komt ook in groep A voor, nl. op blz.
16,2. Setele, volgens De Vooys niet Vlaams, staat in G 133,4; 171,2 en 3 en 4;
terwijl sitten, volgens hem het Vlaamse woord, in groep A (uitgezonderd hs. B) 148,2
en 150,2 voorkomt.
Andere gevallen van afwijkingen tussen groep A en groep C heb ik opgetekend
24)
er hieronder opgenomen. Voorop staat het Latijnse woord uit Wagner , waarna het
Nederlandse, eerst uit groep A en dan uit groep C.
o p d o e n (48,10; 174,16) - o n t d o e n (40,4; 49,2; 127,2; 160,6).
Bij De Vooys in Ts 54. blz. 22. Blijkens de aanhalingen in het MnlW (s.v. opdoen
bet. 7) en De Bruin, blz. 386 komt opdoen met alleen in Noordelijke, maar ook in
Zuidelijke teksten voor, terwijl ontdoen uitsluitend Zuidelijk schijnt te zijn.
APERIRE

e c h t s c a p (138,18; 142,16 en 17) - h u w e l i c (139,2; 143,3).
Zoals De Vooys in Ts 58, blz. 49 schrijft, is echtscap uitsluitend Noordelijk. In het
Zuiden gebruikt men daarvoor huwelic. Vgl. De Bruin, blz. 388.
CONJUGIUM

d w a l e n (86,8) - d o l e n (86,4)
Deze afwijking, Noordelijk dwalen-Zuidelijk dolen, is reeds meermalen
aangetroffen. Zie De Vooys, Ts 43, blz. 243 en 248; Ts 54, blz. 287; Ts 58, blz. 46.
Ts 63, blz. 276. Ook De Bruin, blz. 387. Hs. G heeft op blz. 91,5 dolinghe, dat Verdam
in de betekenis ‘doolweg’ alleen uit deze plaats kent. Het zal wel Zuidelijk zijn.
Dwalinge, dat door De Vooys in Ts 43, blz. 243 uit een Noordelijke
ERRARE

24)

A. Wagner, Visio Tungdali; lateinisch und altdeutsch. Erlangen, A. Deichert, 1882.
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vertaling van het Nieuwe Testament wordt vermeld, werd echter ook door Verdam
opgetekend uit de Reinaert II, die als Zuidwestvlaams wordt beschouwd.
g e s i n d e (14,9; 136,6; 142,18) - m e i s n i e d e (14,6).
In de betekenis ‘onderhorigen’ wordt gesinde uit geen Vlaamse bron opgetekend,
wel uit één Brabantse, maar vooral uit Noordelijke en Oostelijke, terwijl meisniede,
volgens Kiliaen vetus. flandr., in de Vlaams-Brabantse literatuurtaal van de 13e
eeuw zeer gebruikelijk is. De aanwezigheid van het woord in het Leven van Jezus
is voor De Bruin (blz. 149) een bewijs van het Vlaams karakter van het Leven van
Jezus. Het is echter heel goed denkbaar, dat een Limburger b.v. het woord zou
gehaald hebben uit andere letterkundige werken. Het bestond overigens ook in het
25)
Middelhoogduits .
FAMILIA

n e i g e n (164, 9) - h e l d e n (155,7).
Op grond van de bronnenaanduidingen in het MnlW is neigen als Noordelijk,
helden als Zuidelijk te beschouwen.
INCLINARE

INEXTINGUIBILIS o n l e s s c h e l i k e

(40,19; 80,14) - o n v e r b l u s s c h e l i k e (41,4)
- l e s s c h e n (20,6) - b l u s s c h e n (89,3).
Dezelfde afwisseling doet zich in de Bijbelse teksten voor (De Bruin, blz 387).
Blusschen is blijkens de vindplaatsen in het MnlW overwegend Zuidelijk, terwijl
lesschen uit een groter aantal Noordelijke bronnen vermeld wordt.
INSTRUMENTUM r e e t s c a p

(66,8-9; 68,11-12) - i n s t r u m e n t (35,1-2; 66,3-4; 66,5;

69,2; 104,5).
Reetscap is, te oordelen naar de citaten in het MnlW (in bet. 4 en 5), Noordelijk.
Instrument komt in alle hss. voor in de betekenis van ‘muziekinstrument’ (b.v. 154,20;
156,5 en 11). Lat. instrumentum wordt door groep A op blz. 104,11 met getouwe
vertaald.
- JUDICARE o r d e e l - v o n n i s s e , o r d e l e n - v o n n i s s e n .
Groep A (ook hs. K) heeft uitsluitend ordeel (26,1 uitg. Br: wkw. ordelen; 98,7;
108,9; 114,2) en ordelen (30,19; 44,13; 50,6; 54,20; 56,3; 70,16; 98,8; 120,17;
138,15), terwijl hs. G overal vonnisse (26,1; 75,2; 98,4) en vonnissen (50,2) gebruikt,
uitgezonderd op blz. 144,1 inden daghe des ordeels (Lat. in extremo judicio) waarvoor
G driemaal (98,4; 124,8; 125,6) de uitdrukking ten hutersten daghe gebruikt. Uit het
MnlW blijkt, dat voor vonnisse, vonnissen meer Vlaamse plaatsen aangehaald
worden dan voor ordeel, ordelen. De Bruin (blz. 182) beschouwt vonnisse als
gangbaar in Zuidelijke teksten en als karakteristiek voor den vertaler van 1360. (Zie
ook De Bruin, blz. 278 en 330).
JUDICIUM

25)

M. Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig, Hirzel, 1872-1878; I, 2058.
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w a s s c h e n (150,6; B, N: dwaen) - d w a e n (151,2).
Zoals De Bruin (blz. 377) uitlegt, is wasschen overwegend Noordelijk, dwaen
overwegend Zuidelijk.
LAVARE

barmherticheit - ontfaermicheit.
26)
Hs. G kent uitsluitend ontfaermicheit . K gebruikt overal barmhertzicheit. Groep
A gebruikt regelmatig ontfermherticheit; maar op volgende plaatsen heeft groep A
barmherticheit: in alle hss. van de groep 74,3; 146,10; in B, N, Bl. 72,13; in Br, B,
N 50,3; in Br, B 26,6; in Br 18,13. Het woord ontbreekt in het MnlW, maar staat in
het Handwdb. en De Bruin (blz. 164) heeft het in het Haagse hs. van het Leven van
Jezus aangetroffen. Vgl. ook De Bruin, blz 388.
Het bijv. nw. barmhertich (gewoon in K: barmhertzich) staat éénmaal in groep A,
nl. in hs. Bl 73,17.
Als werkw. wordt in alle hss. (buiten K: erbarmen) ontfermen gebruikt op blz.
138,8. In Br 44,11 staat ontbarmen, dat in de Teuth. voorkomt, terwijl hs. B op
dezelfde plaats verbermen heeft, dat Verdam uit Noordelijke bronnen aanhaalt.
MISERICORDIA

l a s t (54,3 en 12; 174,13) - b u r d e n e (54,2).
Last werd door Verdam in Zuidelijke en Noordelijke bronnen aangetroffen, terwijl
s.v. bordene de plaatsen naar Vlaanderen en Brabant wijzen. Zie De Bruin, blz. 388
en De Vooys, Ts 63, blz. 272.
PONDUS

PRESBITER p r i e s t e r

(36,17; 78,12; 134,9) - p a p e (37,5; 42,3; 78,5; 87,1; 134,5).
Priester staat ook in G. 71,4; 173,8; 174,12. Pape, dat in G voorkomt en niet in
groep A, was in de Middeleeuwen de algemene term voor de priester, aldus Verdam,
die naast Zuidelijke plaatsen er ook enkele uit Holland en één uit Gelderland
aanhaalt.
27)

n e b b e (84,4: Bl snebbe; 82,18: Br nevele ) - b e c k (83,4; 84,1).
Voor nebbe, volgens Kiliaen sax. fris. holl., heeft Verdam drie Noordelijke
vindplaatsen. Snabbe kent hij alleen uit Teuth., Kil., Plant. en hij verwijst naar De
Bo en Schuermans. Hs. Bl heeft nog eenmaal snebbe in de Patricius-tekst: 247,7.
ROSTRUM

r i m p e (140,16) - niet vertaald door G.
Ook De Bruin (blz. 389) heeft het in een Noordelijke tekst gevonden. Over runse
‘rimpel’ zie De Vooys in Ts 60, blz. 234.
RUGA

26)
27)

Ontfermicheit komt in hss. Br, B 76,3 en Br 76,1 voor.
Niet in het MnlW. Misschien bestaat het naast snavel zoals nebbe naast snebbe. Over
nebbe/snebbe zie R. Verdeyen, De ‘neppe’ à ‘noze’ et ‘nifeter’ in Mélanges de Linguistique
romane offerts à M. Jean Haust. Liège, Vaillant-Carmanne, 1939 blz. 395-404.
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g e s o n t m a k e n (62,18; 90,4) - g a n s e n (51,3; 63,4; 90,3).
Gesont maken komt ook in hs. G voor 99,1. Gansen werd door De Vooys
herhaaldelijk (Ts 43, blz. 222 en 230; Ts 54, blz. 292) als Westvlaams beschouwd,
maar de aanwezigheid van het woord in het Leven van Jezus, in het Leven van S.
28)
Lutgart en in Christina wijst op het algemeen Zuidelijk karakter van het woord.
SANARE

w i j s (16,4; 46,10; 72,11; 78,17) - v r o e t (73,2; 108,4).
Uit de artikelen in het MnlW kan men besluiten, dat wijs een ruimere verspreiding
had dan vroet, dat vooral Zuidelijk is. In G 70,5 staat het werkw. gevroeden ‘verstand
hebben’. Vgl. De Bruin, blz. 389 (prudentia).
SAPIENS

v o n k e (84,11; 102,15) - g l e i n s t e r (84,3; 103,1).
In hs. G 96,3 staat éénmaal gheinster, in de uitdrukking te gheinsteren van viere,
die Verdam aanhaalt uit Blommaert's uitgave onder de vorm te gleinsteren van viere.
Verdam (s.v. vonke) en De Vooys (Ts 60, blz 242) beschouwen vonke als het
Noordelijke woord tegenover het Zuidelijke genster. Glenster is volgens De Bruin
(blz. 78) een Vlaams woord. Zie ook De Bruin, blz. 389.
SCINTILLA

e w e (44,7 en 12) - wet (44,4).
Volgens Verdam (s.v. wet) bestaat in het Mnl., naast wet, dat vooral in de
oorspronkelijk Frankische gewesten voorkomt, ewe in de Noordoostelijke, Friese
en Saksische gewesten (ook in Limburg); Holland heeft ewe en wet gekend. Zie De
Vooys in Ts 43, blz. 237 en 244; 54, blz. 296; 58, blz. 49. Ook De Bruin, blz. 388
(lex).
SECTA

v e r s t r o o y e n (114,8) - s p r e e d e n (114,4; 115,2).
Verstrooyen als vertaling van spargere komt in de Noordnederlandse vertaling
van het Nieuwe Testament voor: De Bruin, blz. 390. Spreeden is nog bekend in
West-Vlaanderen (zie De Bo).
SPARGERE

d u i s t e r n i s (B 72,5; Bl 121,14) - d e e m s t e r h e i t .
Voor duisternis geeft Verdam drie Noordelijke vindplaatsen op, naast één uit
Ruusbroec. Vgl. De Bruin, blz. 390. In groep A komen nog voor: donckerheit (20,
6-7; 30,2; 98,17-18; 110,8; 116,8; 120,10; 122,18) en duisterheit (Br, N, Bl 72,5).
Voor deemsterheit zie hierboven blz. 9.
TENEBRAE

s c e m e (72,5; 76,8) - s c a d u w e (72,4).
Voor sceme overwegen in het MnlW de Hollandse vindplaatsen. Scaduwe is,
blijkens de aangehaalde bronnen, eerder Brabants. Zie De Bruin, blz. 390.
UMBRA

28)

Zie Van Mierlo in Med VA 1935, blz. 789.
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i n g e d o e m t e (86,1-2) - i n g e w a n t (86,1).
Het Noordelijk karakter van ingedoemte blijkt niet alleen uit de aanhalingen in het
MnlW, maar ook uit De Bruin's bevinding (blz. 470), dat het in de Noordnederlandse
vertaling van het Nieuwe Testament herhaaldelijk terugkeert als vertaling van viscera
(één voorbeeld op blz. 457, voetnota 5; andere in het tabellarisch overzicht blz.
390). In de Vlaamse en in de Brabantse vertaling van het Nieuwe Testament staat
inader, dat voorkomt in K en groep A (uitg. B aderen) op blz. 82,5.
VISCERA

29)

De tweede vertaling (groep B) is in twee hss. H en A bewaard. Verdeyen heeft
geschreven, dat de tweede vertaling ‘eveneens in het Oostelijk taalgebied’ ontstond.
De Vooys (Ts 54, blz. 17) neemt deze localisering niet aan: ‘de gemeenschappelijke
woordvoorraad van H en A wijst naar de Zuidelijke Nederlanden’. Ik heb de indruk,
dat De Vooys onder het ‘Oostelijk’ van Verdeyen Noordoostelijk verstaat,
waartegenover hij het Zuidelijk gebied stelt, waar volgens hem de tweede vertaling
het licht zag. Is deze veronderstelling juist, dan zou Verdeyen niet alleen de eerste
maar ook de tweede vertaling in de IJselstreek localiseren. Dat is, meen ik,
Verdeyen's bedoeling niet. Beide vertalingen zijn Oostelijk; de eerste - gezien het
Saksisch karakter der hss. - eerder Noordoostelijk, terwijl de tweede - hs H heeft
een duidelijk Zuidlimburgs karakter - in het Zuidoostelijke gebied thuis hoort. Doch
ook deze localisering zou De Vooys niet aannemen; aan het slot van zijn artikel in
Ts 54 schrijft hij, dat de tweede vertaling van Vlaams-Brabantse oorsprong is: hij
sluit dus het Zuid-Oosten uit. Het zou niet de eerste maal zijn, dat De Vooys
Oostelijke teksten naar het Westen meent te moeten verschuiven. In Ts 43, blz. 219
vlg. beweerde hij dat de woordvoorraad in het Leven van Jezus op een Vlaams
30)
origineel wees . Er

29)
30)

Verdeyen en Endepols, o.c., blz. XXIV.
Dezelfde tendens komt in zijn bespreking van de Bestiaire d'Amour te voorschijn. Ts 46, blz.
312-313 schrijft hij ‘Het feit dat het woordgebruik telkens aan een Oost-Vlaming of Brabander
en bijna nergens aan een Oost-Limburger of Rijnlander doet denken zal moeilijk ontkend
kunnen worden’. Hierop heeft J. Holmberg in Ts 48, blz. 129 met recht geantwoord ‘Men
verwacht een zo beperkte localisering door andere positieve criteria gestaafd te zien’. Over
de localisering van de Bestiaire, zie ook de recensie door R. Verdeyen in de Revue belge de
Philologie et d'Histoire VIII, 2 (1929), blz. 716.
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komen in het Leven van Jezus inderdaad woorden voor, waarvoor de Vlaamse en
Brabantse bewijsplaatsen talrijker zijn dan de Limburgse. Maar het is gewaagd, uit
de vindplaatsen in het MnlW op te maken, dat woorden uitsluitend Vlaams-Brabants
zijn, omdat zij uit talrijke Vlaamse en Brabantse bronnen zijn opgetekend. Want
terwijl Verdam voor zijn MnlW talrijke Vlaams-Brabantse documenten tot zijn
beschikking had, zijn de bronnen, waaruit de Limburgse woordvoorraad bekend is,
uiterst schaars. Het gemis aan Limburgse bewijsplaatsen heeft dus weinig
bewijskracht tegen het bestaan van het woord in Limburg. Dat zekere woorden ons
uit de werken van Maerlant en zijn streekgenoten bekend zijn, is m.i. niet voldoende
om alle werken, waarin deze woorden aangetroffen worden, daarheen te verplaatsen,
te meer daar men omgekeerd weet, dat Maerlant zelf uit andere gewestelijke talen
heeft geput.
In zijn woordgebruik staat groep B wel is waar dichter bij hs. G dan bij groep A.
In groep B staan b.v. ontdoen (173,12) naast opdoen (127,13); huwelic (139,16;
31)
143,13); dolen (83,7; 87,8) mesniede (15,6; 143,14) naast gesinne (139,3); helden
(A 165,8); onblusschelike (21,5; 41,16; 81,11-12; H 65,6-7); vonnisse (51,4),
vonnissen (99,8); vonnennisse (H 99,6 en 109,8; A vonnisse); dwaen (151,3);
bordene (55,3; 175,9); pape (15,20; 37,17; 79,10) naast priester (135,8); beck (83,20;
32)
85,5); vroet (47,9; 79,15) naast wijs (17,4; 73,9); geinster (97,8 en 11); scade (H
73,4; A scaduwe).
Hieruit blijkt het gemeenschappelijk Zuidnederlands karakter van beide vertalingen.
Groep B heeft een aantal woorden, die hem eigen zijn. Twee woorden, die De
Vooys (Ts 43, blz. 221) als bewijzen van Vlaams woordgebruik uit het Leven van
Jezus aanhaalt, komen ook in deze groep der Tondalus-hss. voor. Het eerste is
ONTPLUKEN, dat in hs. A 139,4 staat tegenover opluken in H. Ontpluken wordt
door De Vooys gerangschikt onder woorden, ‘die ons in de

31)

32)

De tekst luidt ‘helt voren’, waarschijnlijk te lezen ‘helt u oren’ (Lat. inclina aurem tuam). Hs.
H heeft ‘nederheldicht uwe oren’. Zoals De Bruin blz. 260 schrijft, werd nederhelden door
Verdam slechts in werken van de Oostvlaamse vertaler van 1360 aangetroffen.
Voor gemster (103,10) zou men misschien ook geinster kunnen lezen. Bevreemdend zijn
gimstre (H 85,9) en goemstre (in Patricius H1 237,14).
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sfeer van Maerlant en zijn landgenoten verplaatsen’. Volgens De Bruin (blz. 151)
is het in het Brabants b.v. in de werken van Hadewijch en Ruusbroec zeer
gebruikelijk. Als men het artikel in het MnlW doorleest, ziet men, dat het woord
algemeen Zuidelijk was, terwijl voor opluken (in H) de bronnenaanduidingen eerder
naar het Noorden wijzen.
Het tweede woord is SOLFER (31,21; 35,10; 37,7 en 8; 47,19; 115,13), waarvoor
op de overeenkomstige plaatsen in groep A swevel, in groep C sulfer staan. Volgens
De Vooys (Ts 43, blz. 222) is solfer het Westelijke woord tegenover het Oostelijke
swevel. Maar swevel was ook in het Westmndl. gebruikelijk: Kiliaen heeft
swevelstocksken, fland.j. solfersteck, en uit Bartholomeus Engelsman haalt Verdam
sulphur dat is swevel aan, waaruit blijkt, dat swevel ook daar het gangbare woord
was. Solfer werd door Verdam minder aangetroffen; misschien was swevel het
gebruikelijke woord terwijl solfer meer geleerd was.
ONDERHORICH, volgens Kiliaen fland., staat in groep B 155,2. Het woord was
niet tot Vlaanderen beperkt; L.v. Velthem en Ruusbroec hebben het gebruikt; het
staat ook in het Leven van S. Lutgart en zelfs in twee hss. van onze groep A, nl. B
en N 120,1.
HORNIC (H 19,19-20), volgens Kiliaen eveneens vetus. fland., wordt echter ook
33)
uit het Oosten vermeld: Verdam citeert de Limb. Serm. en Nijhoff; Van Mierlo wijst
op de aanwezigheid van het woord in het Leven van Jezus.
Flandr. holl. zijn volgens Kiliaen stappans en vorevoets die in H voorkomen en in
A door terstont vervangen worden.
STAPPANS (H 85,4 en 105,9) is zeer gebruikelijk in ons hs. G (31,5; 48,5; 98,6;
102,4; 108,5; 137,6; 173,5; 174,11), maar het wordt door Verdam ook uit Brabantse
teksten er zelfs uit het Leven van S. Lutgart vermeld, waarin ook vorevoets (H 13,20)
voorkomt.
VOLLIKE (69,2), te oordelen naar het artikel in het MnlW vooral Brabants, staat
34)
ook in het Leven van Jezus en in het Leven van S. Lutgart , evenals het werkw.
VERTRECKEN (111,6). Een woord, dat voor de localisering van H naar het Oosten
wijt, is SANGE (55,3; 61,5), volgens Kiliaen germ. sax. sicamb. Verdam heeft het
uit het Mnl. niet opgetekend; hij kent het alleen uit een Limburgs geschrift uit de 18e
eeuw (Limb. Wijsd.). Hs. A heeft daarvoor sante, dat ook ons Vlaams hs. G gebruikt
35)
en dat Verdam uit Bijbelse teksten kent .
OVERVAREN (69,8) wordt door Verdam in bet. II,3 ‘iemand op het lijf vallen’ uit
Nijhoff en het Leven van Jezus aangehaald.
Lat. afflictam wordt door TEBLOUWEN (H 97,15) vertaald. Het werkw. teblouwen
kent Verdam in de bet. ‘aandoen’ alleen uit het Leven van S. Lutgart.

33)
34)
35)

Van Mierlo, l.c., blz. 807.
Van Mierlo, l.c. blz. 792.
Een afwijking in woordvorming tussen H en A doet zich voor in de volgende gevallen: lat.
nitor (29,21; 147,15; 163,8) = H blinckenisse; A blickinge. Lat. structura (133,6,) = H makenysse
A makinge. Lat. conversio (47,8) = H verwandelnisse; A verwandelinge.
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Deze gegevens laten ons niet toe, de geboorteplaats van groep B met beslistheid,
zelfs niet met waarschijnlijkheid aan te duiden. In alle geval leidt ons een onderzoek
naar het woordgebruik in groep B niet tot de conclusie, dat men Verdeyen's
localisering van groep B in het Oosten - opgevat als Zuid-Oosten - zou moeten
opgeven.
Ten slotte zou ik de aandacht willen vestigen op de methode, die voor het
Middelengels gevolgd wordt door Rolf Kaiser in zijn werk Zur Geographie des
36)
mittelenglischen Wortschatszes . Om uit te maken welke woorden in het
Middenengels eigen zijn aan het Noorden of aan het Zuiden, gaat hij, evenals De
Vooys en De Bruin trouwens hebben gedaan, uit van een tekst, die met zekerheid
is te localiseren en in Noordelijke en Zuidelijke hss. is bewaard, nl. de Cursor Mundi.
De resultaten van dit eerste onderzoek toetst hij dan aan andere dergelijke teksten
en stelt aldus reeksen van woorden op. De uitkomsten van dit tweede onderzoek
past hij dan toe op de localisering van andere documenten. Het geheel sluit met
een overzicht van de verspreiding en het gebruik van de behandelde woorden,
37)
waarbij alle bronnen worden opgegeven. Het tabellarisch overzicht van De Bruin
gaat in dezelfde richting. Het verschil ligt in de systematische en progressieve
behandeling van de stof, die wel, dunkt mij, tot vrij definitieve resultaten leidt, voor
zover men dit natuurlijk op dit gebied kan verwachten.
Luik.
P. HALLEUX

36)
37)

Palaestra 205. Leipzig, Mayer und Müller, 1937.
Alleen een deel daarvan heeft hij laten afdrukken in zijn werk (blz. 385-390).
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Over mogelijke verwanten van Vlaams persem
Toen de Friese hoogleraar in de godgeleerdheid, Annaeus Ypey, zijn ‘Proeve van
Taalkunde uit een in het Oud Nederduitsch geschreven Werk van den Karolingischen
Tijd’ schreef voor De Jagers Taalkundig Magazijn (Dl. I, blz. 65 volg.), een naam
waarmee hij de onfr. psalmvertaling aanduidde, stuitte hij daarbij in de 54ste psalm,
vs. 12 op het woord prisma, dat een vertaling bleek te zijn van het Latijnse woord
usura in de Vulgaat. Hij heeft dit woord, waarin hij niets anders vermocht te zien,
dan het gr.-lat. homoniem prisma, kantzuil, voor een bedorven lezing gehouden,
1)
doch reeds J.H. Halbertsma heeft in de Overijsselsche Almanak van 1838 er op
gewezen, dat aan een corrupte plaats niet valt te denken, aangezien het woord in
Ps. 71, vs. 14 nog eens voorkomt in de dat. plur. prismon, ter vertaling van de Lat.
abl. plur. usuris. Ook heeft deze geleerde het woord reeds herkend als identiek met
het Vlaamse persem, woeker, waarvan het slechts verschilt door een alleen in het
Vlaams voorkomende metathesis. Halbertsma's verdere beschouwingen over de
etymologie van onfr. prisma zijn echter ontoereikend: dat het gevormd zou zijn met
een suffix -ma van een mlat. prisa (waaruit fr. prise is ontstaan), en zo zou
samenhangen met lat. prendere, prensus, wordt thans te recht door niemand meer
aanvaard. Nog minder de andere door Halbertsma gewaagde poging, om het te
verbinden met mlat. praesta en praestare, ‘lenen’. Door Verdam werd deze laatste
dan ook alleen pro memorie vermeld in zijn Mnl. W., evenals de door Kiliaan
gesuggereerde verwantschap met persen. Immers hij wijst er te recht op, dat de uit
het Oudgerm. verder nog bekende vormen die met persem identiek of nauwverwant
zijn, daar bezwaarlijk mee in overeenstemming kunnen worden gebracht.
Behalve onfr. prisma komt nl. in het ohd. prasmo voor, waarnaast-

1)

Door de Jager overgenomen in zijn Taalk. Mag. 3, blz. 154 volg.
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2)

prasma en phrasma, en in het ond. praseme , vormen dus met een ‘ablautende’
stamvocaal. Of mnl. perseme uit de stam met i of uit die met a is ontstaan, moet
onzeker blijven: uit beide is de vorm verklaarbaar; verg. mnl. verde naast vrede,
terden naast treden, maar ook gerne naast grane ‘snorrebaard’, gers naast gras,
3)
en zelfs sterte naast strote ‘strot, keel’ .
Naast perseme komt reeds in het mnl. ook purseme voor, blijkbaar met een
dialectische ronding van de vocaal. En nog heden ten dage heeft het Vlaams (Kiliaan
zegt zelfs bepaaldelijk het Gents) een daaruit ontstane vorm pussem, die een
4)
welbekende vlaamse assimilatie te zien, of liever te horen geeft van rs tot (s)s . Het
woord is in zijn verschillende gedaanten het best bekend uit de M.E. en de 16de
eeuw, maar in Schuermans' Bijvoegsel op zijn Vlaamsch Idioticon komt het nog
voor in de zegswijze het is daar in de pussen voor ‘het is daar veel te duur’. Pussen
moet een jongere bijvorm van pussem zijn, en ook de betekenis vertoont hier een
wijziging: de opvatting ‘woeker’ is overgegaan in die van ‘bank van lening, lommerd’.
Men zie daarvoor reeds Kiliaan, die pussem omschrijft door ‘Mensa, siue taberna
vsurarij’.
Dat de oudgerm. vormen niet toelaten persem in verband te brengen met persen,
zei ik zoëven al, doch semantisch zou zo'n combinatie van betekenissen niet
onmogelijk wezen. Een begrip als ‘drukken, klemmen’ kan nl. overgaan in dat van
‘afdingen, pingelen’: in Van Effens Spectator komt prangen b.v. in die betekenis
5)
voor , en diezelfde wortel betekent in andere talen ‘handel, inzonderheid kleinhandel,
6)
drijven’ . Bij Schuermans eindelijk vindt men afprengelen in de zin van ‘afdingen’.
Naast deze germ. wortel

2)
3)
4)
5)

6)

Zie Graff 3, 369.
2

Deze voorbeelden zijn genomen uit Franck, Mnl. Gramm. § 105.
Zie daarover De Bo op Rs, rz, ook voor voorbeelden.
Zie dl. 12, 58: ‘Een veel gemeener oorzaak van dat canaillieus prangen, is dat men zig
doorgaans een eer maakt, van beter koop zig van alles meester te maken, dan een ander’.
Dl. 12, 63: ‘Na met lang dingen, prangen, en knibbelen... een stuiver of twee te hebben
uitgewonnen’.
Zo betekent de. prange ‘mit landwirtschaftlichen erzeugnissen handeln’; zie Kluge-Götze 443
a.
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*prang- moet een synonieme wortel hebben bestaan zonder nasaalinfix. Het
Opperduits (Beiers-Oostenrijks) kent nl. nog thans een znw. pfragner (soms ook
fragner), dat Kluge-Götze vertaalt met ‘krämer’, Weigant-Hirt met ‘berechtigter
Kleinhändler in Mehl, Gemüse u.a.’. In het ohd. betekende phragenari ‘marktmeester’,
en het woord is een afleiding van ohd. phragina, ‘grens, paal, perk’. Mhd. en
vroeg-nhd. betekende het identieke pfragen echter ‘markt, kraam op de markt,
handel, woeker’. Of men deze semantische overgang meer concreet of meer abstract
moet zien, is mij niet helemaal duidelijk. Is de opvatting ‘grens’ overgegaan in
‘afgeperkt gebied’ en die in ‘marktplein, markt, handel, woeker’? Of is de overgang
zo geweest: ‘grens, inperking, druk, het afdingen, handel, woeker, markt, kraam’?
Beide is denkbaar.
Hoe dan ook, dat men bij deze woordfamilie van een wortel *pragnaast *prangmoet uitgaan, is wèl duidelijk. En zou het nu niet mogelijk zijn ook de ogerm. vormen
prasmo en prasma, die ten grondslag liggen aan vl. persem, met diezelfde wortel
in verband te brengen? Stel dat prasmo de oudste vorm was (zwakke masculina
ziet men vaker in jonger tijd overgaan in feminina), dan zou het woord een vorming
7)
kunnen zijn met een sman-suffix . Dit achtervoegsel is een ‘erweiterung’ van het
veel algemener voorkomende man-suffix, waarvan Kluge voorbeelden geeft in §
8)
154 van zijn Stammb. Sman- komt vooral in het ohd. voor, b.v. in dîhsamo ,
9)
10)
drâsamo , rosamo , maar Kluge noemt ook nd. voorbeelden, nl. bliksmo en brôsmo
‘kruimel of stukje brood’. Prasmo vertoont reeds twee nd. kentekenen: de ‘anlaut’
zonder hd. klankverschuiving en het suffix in de vorm -smo tegenover hd. -samo.
Het is daarom niet gewaagd te onderstellen dat hij zijn ontstaan dankt aan nog een
derde nd. eigenaardigheid, t.w. aan de overgang van χs tot (s)s. Is dat inderdaad
het geval, dan zou de ogerm. stamvorm dus *praχsman- zijn geweest, waarvan de
wortel *praχ- ‘grammatischen Wechsel’ zou vertonen ten opzichte

7)
8)
9)
10)

3

Zie Kluge, Nom. Stammb. § 155.
‘gedeihen’, bij Kluge, a.w.
‘duft’, t.a.p.
‘aerugo’, bij ond. rotôn ‘roesten’.
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van ohd. phragina. En ook ten aanzien van de semantiek bestaat daartegen geen
bezwaar: aangezien de sman-woorden blijkbaar verbale abstracta waren, zal de
oudste betekenis van *praχsman- geweest zijn ‘het prangen, het drukken’.
Mocht deze redenering inderdaad overeenkomstig de werkelijkheid zijn, dan is
daarmee de stamverwantschap ener Nederduitse woordfamilie met een synonieme
Opperduitse aan het licht gebracht. Ik kan tot nu toe maar één bezwaar daartegen
ontdekken, nl. dat de algemeen-mnd. vorm blijkbaar praseme is geweest, en niet
*prasseme, zoals men uit *praχsman- zou mogen verwachten. Hoe deze
inconcinniteit moet worden opgeheven, heb ik niet kunnen vinden, doch ik wil
voorlopig aan de deskundigen overlaten te beslissen, of alleen hierom de
voorgestelde etymologie van vl. persem moet worden afgewezen.
Leiden, Augustus 1947.
J.H. VAN LESSEN
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Lexicographische aantekeningen
I. ‘Dorghinghe, duerghinghe, durghinghe’
In de ‘Middelnederl. geneesk. Recepten en Tractaten’ (W.L. de Vreese, blz. 58)
vinden we onder nr. 193 het volgende voorschrift voor 't bereiden van een wonddrank:
‘Dits een dranc om alle wonden mede te ghenesene...: neemt sap van glorifilaten
(= Kruidnagelen), tsap van dorghinghe, ende tsap van alsenen (= Alsem), ende tsap
van herba roberte (= Geranium Robertianum, Ooievaarsbek). ende dese salmen
minghen met wine enz’.
't Door mij gecursiveerde ‘dorghinghe’ komt in de vormen duerghinghe en
durghinghe nog tweemaal in genoemde verzameling voor (blz. 26), resp. onder nr.
42 (bereiding van een wondzalf) en nr. 46 (bereiding van een wonddrank).
Nu geeft 't Mnl. Handwdb. bij ‘doreghinghe’, dat meestal als adjectief gebruikt
werd in dezelfde zin als ‘doregaende’ (zie Mnl W. II, 323), ook op: ‘als znw., naam
van eene plant’, maar welke plant er mee aangeduid werd, vinden we niet opgegeven
en ook geen der door mij geraadpleegde woordenboeken geeft hierover enige
opheldering. Toch lijkt 't mij wel mogelijk, de juiste betekenis van 't Mnl. ‘duerghinghe’
vast te stellen. Er komt namelijk ook in ons land een vrij zeldzame, oorspronkelijk
uitheemse, plant voor, die de volksnaam Doorwas draagt. Het is de Bupleurum
rotundifolium, die reeds door Remb. Dodonaeus in zijn Cruydt-Boeck (Ed. 1644,
blz. 143) met de naam Perfoliata of Deurbladt of Deurwas aangeduid werd, een
benaming (Doorwas), die de plant ook nu nog draagt en die haar ontstaan te danken
heeft aan 't feit, dat het gewas ongedeelde, volkomen stengelomvattende bladeren
1)
heeft, zodat de stengel door die bladeren heen schijnt te groeien .

1)

Bij de 16de-eeuwse Duitse herbaristen, O. Brunfelsz, H. Bock, L. Fuchs, J.Th.
Tabernaemontanus e.a. heet de plant Durchwachs; bij P.A. Nemnich (Allgem.
Polyglotten-Lexicon etc.) Durchkraut en in de tegenwoordige volkstaal van 't Berner Oberland
Dürwachs. - Kiliaen geeft alleen: ‘Perforata Herba: cuius ramuli folia crescendo penetrant =
Deurwas.
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Welnu, dezelfde gedachte ligt uitgedrukt in 't bovengenoemde doreghinghe (d.i.
lett.: de doorgaande), immers het verbum gaan, waarvan ginge een vorm is, kon in
dit verband ongetwijfeld de betekenis hebben van wassen, groeien. Dit blijkt ook
duidelijk in 't Mnd.; het Mnd. Wdb. van K. Schiller u. A. Lübben (I, 546) toch geeft
de volgende aanhaling uit de Lüb. Z.R. (173): ‘vnnd dar befunden worde (bei
Büttnerarbeit) durchgande telgen, durchgande gallen, soll der deder gestraffet
werden’, terwijl bij 't gecursiveerde ter verklaring gezegd wordt: ‘d.h. durch die ganze
2)
Dicke des Brettes hindurchgewachsene Äste, Astknoten’ .
Uit het bovenstaande kunnen we concluderen, dat doreghinghe dezelfde zin heeft
als Doorwas en dat er dezelfde plant, Bupleurum rotundifolium, door aangeduid is.
Deze conclusie vindt bevestiging in 't feit, dat onze Bupleurum in de vroegere
medisch-pharmaceutische wetenschap in dezelfde zin aangewend is als de
‘duerghinghe’ volgens bovengenoemde Mnl. recepten; het was namelijk een
wondkruid blijkens hetgeen Dodonaeus (t.a.p. 143) zegt: ‘Deurwas wordt gherekent
onder de dingen die de wonden heelen ende genesen konnen’.
Bij M. Lobelius (Kruydtboeck, 1581, blz. 481) lezen we daaromtrent: ‘Dat cruydt
wordt oock gheoeffent (= gekweekt) vande Chirurgiens om te ghebruycken tot
breucken, quade seericheden ende ghescheurtheden’.
De Duitse kruidboekschrijvers als J.Th. Tabernaemontanus (Ed. 1687, S. 1140),
Ad. Lonicerus (Ed. 1716, S. 494), G. Handsch (in zijn Dt. vert. van P.A. Matthiolus,
S. 504) e.a. zeggen zakelijk precies hetzelfde omtrent de ‘Durchwachs’.
Uit een en ander blijkt m.i. duidelijk, dat we de ‘duerghinghe’ kunnen identificeren
met de Bupleurum of Doorwas.

II. ‘Grafenede’
In de bovengenoemde ‘Middelnederl. geneesk. Recepten en Tractaten,’ uitgegeven
door W.L. de Vreese, vinden we op blz. 30 onder nr. 61 het volgende recept: ‘Jeghen
3)
kinder die ghescuert sijn , te

2)
3)

Vgl. ook in 't Nederl. ‘opgaand hout’.
herniosus.
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4)

teelne sonder snijden. men neme vriesewonde ende grafenede, ende sietse in
5)
borne met groten walle ; ende dan nemse uten borne ende sietse in melke; ende
den borne salmen drinken nuchtens, ende de melc navens; ende dit salmen doen
XVIIJ daghe lanc’.
Het door mij gecursiveerde grafenede is een plantnaam, die in 't Mnl W niet
opgegeven is. Ook Plantijn en Kiliaen hebben 't niet en elders heb ik 't evenmin
gevonden, noch in lexica noch in glossaria.
Wel kent 't Mnl W. het substantief graefnede, grafenede, gravenede - en Verdam
geeft 't dan ook op met verschillende bewijsplaatsen - maar alleen in de betekenis
van gravin.
Het Mnl W. IX, 1354 heeft ook een aanhaling (i.v. vriesewonde) uit het
bovengenoemde recept, maar achter grafenede plaatste Verdam een vraagteken
ten bewijze, dat hij er geen verklaring voor wist.
6)
Welnu, deze plantnaam is zonder twijfel hetzelfde substantief als 't Mnl. grafenede
in de zin van gravin. In 't oudere Nederlands (17de eeuw) toch komen een paar
plaatsen voor, waar de naam gravinne gebruikt wordt ter aanduiding van een
geneeskrachtige plant, die o.a. als wondkruid gold en ook tegen ‘gescheurtheit’ (=
hernia) aangewend werd, namelijk in De Moufe-schans van Petr. Hondius (1621).
Op blz. 170 aldaar lezen we:
‘Zijn de Nieren ongestelt;
Vinden buyten op het velt
De Gravinne, en daerenboven
Peterselije in de hoven.’

Op blz. 504 komt de schrijver hier nog eens op terug, waar hij zegt:
7)

‘Tot ghebroken van de nieren
Soucke ick de Gravinne seer;
Die in 't wilde best wil tieren,
8)
Plat ghestreckt ter aerden neer.’

4)
5)
6)
7)
8)

Sedum Teléphium, Hemelsleutel.
Laat die in water hevig koken.
Zie voor de verklaring van de afleidingsuitgang Mnl W. II, 655 en 1632.
Gebreken.
De bladeren staan namelijk in een, als tegen de grond gedrukte, wortelrozet.
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Ook in 't Nederd. gebied kwam de naam grevinne voor, blijkens de opgave van P.A.
Nemnich, Allgem. Polygl.-Lexicon der Naturgesch. IV, 1000, als aanduiding van een
Weegbreesoort nl. de Plantago coronopus. Ook hij kent de plant evenals Hondius
9)
als een ‘Mittel gegen den Nierenstein’ .
Ook bij R. Dodonaeus, Cruydt-Boeck (Ed. 1644), blz. 151 vinden we deze naam,
waar hij van de Coronopus zegt: ‘daerom heeftmense in Nederlandt oock den naem
van Herts-horen ghegheven: hoe wel dat sy van sommighe oock Gravinne ende
Gravinne-cruydt, ende op 't Latijnsch Herba Comitissae ghenoemt wordt’.
In Twente, Sall. en de Graafschap heet deze Weegbree ook nu nog Gravinnekruid
(H. Heukels, Wdb. d. Ned. Volksn. v. Planten, blz. 186).
't Is dus wel duidelijk, dat in 't aangehaalde recept met de naam grafenede de
bovengenoemde Plantago coronopus (Hertshoornweegbree) bedoeld is.
Hoe men er toe gekomen is, de plant met de naam gravinne of grafenede te
sieren, is mij niet gebleken.
Groningen.
CHR. STAPELKAMP

9)

Alle Weegbreesoorten golden oudtijds ook als wondheelmiddel, zoals nu nog in vele streken
van ons land en elders. [Vgl. o.a. R. Dodonaeus, t.a.p. blz. 149; voorts de Vlaamse term
Geneesblaren (= Plant. maior) en de in Rijngebieden voorkomende namen Heilblatt en Heilkryt
voor dezelfde plant. In de oudheid wordt de Weegbree reeds genoemd tegen verstopping
der nieren (b.v. bij Galenus).
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Adelen
Een der interessantste bedrijven in ons land is de vlasserij. In de eerste plaats,
omdat - al is het natuurlijk te doen om linnen en lijnzaad - er vrijwel geen afval is.
Alles is nog wel ergens goed voor; in de afgelopen jaren diende bijvoorbeeld de
zog. ‘bolkaf’ met een lekker sausje voor... tabak! Maar daarnaast trok de vlasserij
ook onze aandacht door de razend snelle modernisering van het bedrijf. In de lijn
der ontwikkeling, die steeds verder gaat in de richting van de beheersing der natuur,
ging men over tot machinale bewerking, die onafhankelijk maakte van temperatuur
en weersgesteldheid.
De grote moderne bedrijven op de Zuidhollandse eilanden, a.h.w. onder de rook
van Rotterdam, zijn thans aan elken schooljongen bekend, maar vraagt men hem
naar de voorgeschiedenis van het vlas, dat hier bewerkt wordt, dan zal hij
ternauwernood iets meer weten dan kleur en pluktijd, m.a.w. van bouw en oogst
weten de meesten niets. En toch zijn de gebruiken, die daarbij in zwang waren en
stellig hier en daar nog zijn, ten volle de belangstelling van folkloristen en
taalkundigen waard. Dat heb ik geleerd, toen ik deze zomer ergens moest duiken
voor de regen en pardoes in een zog. vlaskooi terechtkwam, waar vier mannen, uit
Zeeland geëvacueerd, dapper zaten te repelen. Ik kreeg toen een lesje, waarvoor
ik hun steeds dankbaar zal blijven, en waarbij mij vooral trof het gebruik van het
werkwoord adelen in een betekenis, die tot dusver nog niet is opgetekend. Tot begrip
van het juiste verband het volgende. Vlas wordt niet gemaaid, maar geplukt of
getrokken (om de halmen zo lang mogelijk te laten). Een aantal halmen (een
‘handvol’) wordt samengevat op de knie gehouden en vervolgens door opwippen
van het been uit de grond getrokken. Drie van deze ‘handvollen’ (elders ook 4 tot
6) vormen een ‘schrank’, waarvoor de plukkers... één cent ontvingen. Maar flinke
arbeiders haalden wel een 300 schranken per dag. Thans wordt het werk, naar men
mij vertelde, veelal aangenomen tegen een bepaalde
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som per bunder. Uiteraard is het plukken of trekken van vlas een zwaar werk. Daarom
zijn ruime schafttijden noodzakelijk, ja de arbeid blijkt niet eens behoorlijk verricht
te kunnen worden, indien niet van elk half uur vijf minuten worden afgenomen voor
rust. Is er 25 minuten gewerkt, dan roept de voorman ‘adelen’ en allen leggen het
1)
werk neer en rusten uit . Wat dit adelen = rusten eigenlijk moet betekenen? Blijkbaar
lichamelijk beter maken, recreëren. Oppervlakkig beschouwd lijkt de betekenis
tegengesteld aan die in ‘arbeid adelt’: rust èn arbeid kunnen toch niet in gelijke zin
‘adelen’! Wanneer we echter uitgaan van een oorspronkelijke betekenis ‘goed (beter)
maken’ en bij rust aan het lichaam, bij arbeid aan de geest, denken, is de zaak
volkomen in orde.
Leiden, Aug. 1945.
J.J. MAK

1)

Alleen de vlasstengels, die hier en daar zijn blijven staan, de zog. ‘adels’, worden tijdens de
rust nog even geplukt.
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Boekbeoordelingen
Jaarboek der Koninklijke Souvereine Kamer van Rhetorica De Fonteyne
1944. - Jaarboek van De Fonteine 1945. Antwerpen, De Sikkel.
Sinds 1943 geeft de aloude kamer van Rhetorica De Fonteine te Gent een jaarboek
uit, waarvan thans drie delen verschenen zijn (dat van 1945 eerst het vorige jaar)
en het vierde ter perse is. Het is een symptoom van de opbloei die in de studie van
onze rederijkersletterkunde sinds verscheidene jaren aan het stijgend tal van
publicaties over dit tijdperk te meten valt, en wij kunnen deze bloei slechts toejuichen.
Te lang zijn de rederijkers de stiefkinderen van onze literatuurgeschiedenis geweest,
en hoezeer thans misschien het gevaar van overschatting dreigt, men vergete toch
niet dat zij bijkans een eeuw lang het beeld van de Nederlandse literatuur beheerst
hebben. Kalff heeft een zestig jaar geleden prachtig pionierswerk gedaan met zijn
Nederlandsche Letterkunde in de 16de eeuw, maar zijn aandacht ging vooral naar
de opkomst der Renaissance en naar de Hervorming; de rederijkers hebben recht
op belangstelling voor hun eigen stijl en hun eigen geestelijk milieu, waarin voor
ons nog zoveel duister is. Het tijdperk van 1450 tot 1550 is nog steeds een der minst
bekende van onze letterkunde. Het is daarom verheugend dat de redactie en
medewerkers van het jaarboek van De Fonteine oog blijken te hebben voor de
noodzakelijkheid allereerst de feitelijke gegevens omtrent de rederijkerskamers op
te sporen en bijeen te brengen. De Lijst van Zuidnederlandse Kamers in het jb. 1944
en die van Noordnederlandse in het jb. 1945, met volledige vermelding van naam,
devies, patroon, blazoen en stichtingsjaar van elke kamer, biedt daarvoor een uiterst
welkome grondslag. Het eerstgenoemde jaarboek bevat voorts een belangwekkende
studie van de griffier der Fonteyne, lic. A. van Elslander, over het refreinfeest te
Gent in 1539, en een als gewoonlijk zeer gedocumenteerd opstel van Dr. Van
Eeghem over het Brusselse
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rederijkersfeest in 1565. In het jaarboek 1945 vindt men van dezelfde actieve griffier
o.a. een degelijke studie over de Mariaverering bij de rederijkers, van Prof. De
Keyser een opstel over de Prinsen, Koningen en Keizers, van H. de Schrijver over
de Blazoenen van onze Rederijkerskamers, benevens in de Inleiding een Historisch
Overzicht van de lotgevallen der Fonteine, en tal van andere bijdragen. Het is te
wensen dat de belangstelling, ook uit Noord-Nederland, groot genoeg zal zijn om
de voortzetting van deze publicatie, die dan zou kunnen uitgroeien tot een centraal
orgaan voor rhetoricale studiën, te verzekeren. De Fonteine, die dit jaar haar
vijfhonderdjarig bestaan viert en mitsdien het oudste letterkundig genootschap is in
heel ons taalgebied, is zeker de aangewezen patrones voor zulk een onderneming.
C. KRUYSKAMP

J.D.Ph. Warners, Het Nederlandse kwatrijn. Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
o
1947, 8 (209 blzz.).
De Amsterdamse dissertatie Het vierregelig gedicht in de Nederlandse Letterkunde
heet in de boekhandel Het Nederlandse kwatrijn. Inderdaad een aantrekkelijker titel,
maar een misleidende; iedere Nederlander - ook Dr. Warners voor hij 't werk begon
- verstaat onder een kwatrijn òf een onderdeel van een sonnet, òf een naar inhoud
en vorm bepaald vierregelig gedicht, in de trant van uit het Perzisch langs Engelse
of Franse vertalingen in onze letterkunde gedurende de laatste halve eeuw
verschenen poëzie. Eerst tijdens de bewerking van zijn proefschrift nam de schrijver
de vrijheid om elk zelfstandig vierregelig gedicht zo te noemen. Zijn ‘oorspronkelijke
bedoeling was een onderzoek in te stellen naar Leopolds en Boutens' vertalingen
van Perzische kwatrijnen’ (zie 't Voorwoord in 't handelsexemplaar). In dit onderzoek
betrok hij ook Boutens' Hollandse kwatrijnen en die van andere Nederlandse dichters.
Het 3de en het 4de hoofdstuk zijn dus het eerst geschreven. Daarna werd zijn
belangstelling gaande naar de Griekse epigrammatiek, die, naar hij onderstelde,
‘op de een of andere wijze in relatie stond met de Perzische kwatrijnen. Hoewel het
historische verband niet met zekerheid was
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vast te stellen’ (Voorwoord), en hoewel een groot deel er van niet vierregelig is, wijdt
de schrijver aan dit onderwerp een 25-tal pagina's, want ‘het Nederlandse puntdicht
uit de 16e en 17e eeuw is een voortzetting van de Grieks-Romeinse epigrammatiek’.
‘Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt’ - we citeren nog steeds het Voorwoord - ‘de
puntdichten van Huygens en Jeremias de Decker en de verheven kwatrijnen van
Omar Khayyam zijn wellicht (!) loten van één stam’. We hebben dus te doen met
verschillende studies, waartussen 't verband problematisch is en die, volgens 't
Voorwoord, historisch bedoeld zijn. Maar wie hier litteratuur-historie zoekt, wordt
teleurgesteld. Zijn eerste onderzoek, de vergelijking tussen Leopolds en Boutens'
vertalingen, had tot doel, ze te toetsen op het aesthetische gehalte: de vraag naar
de herkomst der kwatrijnen was voor de schrijver van minder belang (pag. 203).
Waarom hij er dan toch zo uitvoerig over schreef, is niet recht duidelijk.
Deze academicus werd niet gedreven door wetenschappelijke, maar door
aesthetische zin en toog uit op onderzoek naar ‘werkelijke poëzie’ in het vierregelig
gedicht. Maar in zijn poging om in de Griekse epigrammatiek het onderscheid vast
te stellen tussen een epigram en zuivere lyriek kwam hij tot de conclusie (pag. 32),
dat ‘tussen epigrammatiek en lyriek geen verschil in quantiteit en evenmin in qualiteit
bestaat’. Toch verklaart hij (pag. 40) van een Grieks epigram, dat het ‘van een
prachtige zuivere lyriek is en dus (!) eigenlijk niet tot de epigrammen behoort’. Maar
onmiddellijk daarna (pag. 41) acht hij het mogelijk, dat ‘dit gedichtje voor de classicus
niet meer is dan een versje, dat uit gemeenplaatsen bestaat, maar voor de leek
roept het een Arcadisch landschap op, in alle beknoptheid toch volledig met de bron,
de ruisende bomen en de koelte aandragende zephier’. Met dit testimonium
paupertatis spreekt de schrijver zelf de geringe objectieve waarde van zijn aesthetisch
onderzoek uit. Zijn buitengewone ingenomenheid met de Perzische kwatrijnen, op
wier waarde klassieke en Nederlandse kwatrijnen worden getoetst, maakt hem blind
voor andere invloeden: J.I. de Haans kwatrijnen over de vergankelijkheid, de
waardeloosheid van het leven, de verhouding van de mens tot God, voeren Dr.
Warners uitsluitend naar Omar Khayyams
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poëzie, maar niet - wat voor de hand zou liggen bij deze Joodse dichter - naar 't
Oude Testament. Het lyrische gemoed van de bewerker der dissertatie blijkt zo
ontvankelijk voor Koopmans' indringende artikel over Jeremias de Decker (NTg,
10e Jg.), dat deze dichter verklaard wordt ‘met hoofd en schouders’ uit te steken
boven al zijn 17de eeuwse kunstbroeders: zijn puntdichten naderen volgens hem
het dichtst de sfeer van Omar Khayyam. Blijkbaar heeft hij in Zonnenopgang (pag.
92-93 aangehaald) niet een navolging herkend van Hoofts sonnet: Wanneer de
vorst des lichts... Zijn bewondering voor Bredero herinnert aan die van Prof. Prinsen:
uit de Vertaling van de Verzen uit Horatius bij de emblemata van Vaenius (naar de
Nederlandse tekst van Telle) is Warners gebleken, dat Br. ‘onze enige 17de eeuwse
dichter is, die naast Omar Khayyam kan staan’.
Vondel - al vertaalde hij Horatius' zangen uit het Latijn en stelde hij hem naast
David - wordt niet in staat geacht tot een zuivere weergave van Perzische kwatrijnen
(pag. 118). Dit zijn beweringen, die in een wetenschappelijke dissertatie dienen
bewezen te worden.
Het litterair-historische deel is eveneens onbevredigend. Het beroep op Bilderdijk
en Beets voor 't gebruik van kwatrijn als naam voor een vierregelig gedicht is, zonder
opgave van bewijsplaatsen. niet te aanvaarden: 't WNT kent het nog niet. Het beroep
op Focquenbroch houdt geen steek: diens quadrain is een van zijn in 't Frans
geschreven minnedichten, die met hun titels en sfeer herinneren aan de schertsende
minnepoëzie van enkele Franse dichters der 16de-17de eeuw, wier betiteling hunner
gedichten, rondeau, balade, serenade, quatrain, huitain, dizain e.a.) terugvoert naar
de Rhetoriqueurs; in geen geval naar de Renaissance: Pibrac, door Warners
genoemd als schrijver van quatrains, was een van die archaïserende poëten.
Warners wist blijkbaar niet, dat diens ruim honderd quatrains volgens de tijdgenoten
een navolging waren van de moraliserende tetrasticha van Phokylides en dat Pibrac's
quatrains na 1575 meer dan vijftigmaal herdrukt zijn, (een uitgave van 1802 in de
Amst. U.B.), dus stellig in ons land bekend. In Cats' tientallen Franse vierregelige
gedichtjes ontmoet men de geest van Pibrac. Maar Dr. Warners, die schrijft, dat
onze Renaissance-kennis Romeins-Italiaans was, heeft de Franse litteratuur,
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(waaruit tot ± 1620 de Renaissance tot ons kwam), tot zijn schade buiten
beschouwing gelaten en zelfs geen oog geslagen in Ronsard. Dat een ‘bloemlezer’
Cats geen aandacht waard keurt, is te begrijpen, maar jammer voor hem; maar dat
hij zelfs Hoofts gedichten niet geraadpleegd heeft, is onbegrijpelijk: een onzer
grootste dichters zou hij bezig gezien hebben met versobering der dictie en
‘verdichting’ der betekenis van korte gedichten. Maar diens aesthetica stond hem
wellicht niet aan. Aan 't eind van mijn bedenkingen ben ik niet, maar uit bovenstaande
kan voldoende gebleken zijn, dat deze dissertatie niet geheel beantwoordt aan wat
1)
ik me voorstel van een academisch wetenschappelijk werk .
A. ZIJDERVELD

Apologische Spreekwoorden, verzameld en ingeleid door Dr. C.
Kruyskamp. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1947.
Het is een van de functies van de wetenschap - en zeker niet de minst belangrijke
- om het spel te verdedigen. Deze verdediging kan geschieden door een theoretische
redenering, maar nog effectiever door het spel tot object van wetenschap te maken.
Zo scheppen bijv. schaakliteratuur en philatelistische wetenschap voor tal van
verstandige grote mannen de mogelijkheid om het spelletje van hun leven rustig
ten einde te spelen. Ook beroepsgeleerden kunnen het spel niet missen. Bijna
iedereen blijkt op zijn tijd bezeten te worden door een verholen speeldrift die hem
tot collectionneur maakt. Natuurlijk heeft de beroepsgeleerde nog meer middelen
bij de hand om zijn spel te camoufleren dan de schaker of de postzegelverzamelaar.
Als hij het er op toelegt, kan hij zelfs volhouden dat hij in 't geheel niet speelt, maar
dat hij alles alleen maar doet om de wetenschap te dienen.
Kruyskamp is een collectionneur die bijzonder openhartig voor zijn speeldrift
uitkomt. Als lexicograaf heeft hij gedurende vele jaren dagelijks te maken gehad
met talloze verzamelingen van spreekwoorden en kluchtige gezegdes en hij heeft
daar uiteraard, uit menselijk zelf-

1)

Pag. 135 onderaan: niet in 't 17e, maar in 't 18e kw. staat U.
Pag. 157 noot 2 verwijst naar p. 106; dit moet 110 zijn.
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behoud, dikwijls zijn stil plezier aan beleefd. In 't bijzonder een bepaald soort van
aardigheden, door enkele Duitse geleerden als ‘apologische spreekwoorden’
aangeduid, heeft zijn liefhebberij opgewekt en hij heeft er een verzameling van
aangelegd om ons er van te laten meegenieten. ‘In het algemeen heeft dit genre
weinig wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis; het is een speelse uiting
van de volksgeest, een aardigheid (soms geestig, soms flauw) en daarvoor wordt
ook dit boekje gegeven’ (blz. 10). Niets is verder van mij af dan dit speelse doel
gering te schatten. Laat mij slechts constateren dat de door de gril van het alfabet
bepaalde volgorde de leesbaarheid der verzamelde spreuken zeer ten goede komt,
en dat de uitvoering van het boekje het tot een lust voor hand en oog maakt van
ieder die nog een greintje collectionneursinstinct bezit.
Waneer ik nu verder het spel spel laat en de wetenschappelijke aankleding op
zichzelf ga beschouwen, voel ik echter wel enige bezwaren rijzen. Mijn eerste
bezwaar betreft de titel. Ik betwijfel niet alleen of deze grappen met het woord
‘apologisch’ wel goed gekarakteriseerd zijn, maar ook of men ze wel spreekwoorden
kan noemen. ‘Apologische spreekwoorden zijn spreekwoorden van het type ‘Alles
met mate, zei de snijder, en hij sloeg zijn vrouw met de el’, aldus de eerste zin van
Kruyskamps inleiding. Nu is ‘Alles met mate’ ongetwijfeld een spreekwoord, maar
kan men de spreukachtige volzin die ontstaat, wanneer men deze woorden als
gezegde van een zeker persoon in een zekere situatie citeert, ook nog spreekwoord
noemen? De Vlaamse benaming ‘zeispreuk’ lijkt mij veel juister, en nog duidelijker
zou wellicht ‘situatiespreuk’ zijn. Als eerste lid van een dergelijke driedelige
situatiespreuk kan, behalve een spreekwoord, ieder ander markant gezegde dienen.
Het principiële verschil met de eigenlijke spreekwoorden lijkt me, dat in deze laatste
een waarheid of wijsheid wordt geformuleerd die door de spreker serieus genomen
wordt, terwijl in de situatiespreuk het in het eerste lid geformuleerde altijd op een
manier wordt toegepast die er de wezenlijke ernst aan ontneemt. Het gezegde wordt
door de situatie geridiculiseerd, het spreekwoord wordt in wezen vermoord. Is de
benaming ‘spreekwoord’ dus al moeilijk te verdedigen, de term ‘apologisch’ lijkt mij
rondweg
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onmogelijk. ‘Apologisch’, zegt Kruyskamp, ‘kunnen deze spreuken heten omdat ‘het
gezegde... in de mond (wordt) gelegd van een persoon die het als rechtvaardiging
van een door hem gepleegde handeling of als commentaar bij een bepaalde situatie
gebruikt: “Allemaal mensen, zei de bagijn, en zij zoende de pater”’ (blz. 2). Maar dit
‘apologische’ karakter kan het gezegde alleen hebben, wanneer de volzin deel
uitmaakt van een complete vertelling waarin een bagijn een pater zoent, wanneer
m.a.w. de volzin nog niet geïsoleerd is tot spreuk. Zodra het spreuktype productief
wordt, gaat men niet meer uit van een situatie, maar van een gezegde: niet een
situatie wordt gerechtvaardigd door een gezegde, maar een gezegde wordt
geridiculiseerd door een situatie. Het ‘apologische’ dat een woordgroep als
vertelelement mag hebben bezeten, verdwijnt zodra de spreuk ontstaat. In de
benaming ‘apologisch spreekwoord’ zit dus een innerlijke tegenstrijdigheid. Verderop
in zijn inleiding spreekt Kruyskamp trouwens zelf van een ‘situatie... waardoor aan
een gewoon gezegde een komische wending wordt gegeven’ (blz. 4). Het is jammer
dat hij zijn boekje heeft belast met deze ongelukkige titel, omdat nu het gevaar
bestaat dat een onjuiste Duitse term ook ingang zal vinden in de Nederlandse
wetenschappelijke literatuur.
Het was niet overbodig geweest als Kruyskamp op de beide fases van de
constructie: vertelelement èn spreuk, wat dieper was ingegaan. Wanneer op blz. 5.
met instemming geciteerd wordt dat situatiespreuken ‘ihrem Wesen nach
zusammengezogene Anekdoten oder Fabeln’ zijn, dan had daar toch wel bijgezegd
mogen worden dat die ‘samentrekking’ niets anders is dan het uitlichten van een
enkele kernzin uit de vertelling. Een schrijver als Andersen gebruikt onze drieledige
volzin, waarin een gezegde van een zeker persoon in een zekere situatie geciteerd
wordt, als een heel gewone vertelvorm, dus zonder dat daarin de bijzondere spanning
tussen gezegde en situatie wordt nagestreefd die voor de geïsoleerde situatiespreuk
zo typisch is. In ‘De nieuwe kleren van de Keizer’ komt bijv. deze zin voor: ‘Is het
geen prachtige stof? zeiden de twee bedriegers en ze wezen en ze spraken van
het patroon dat er in 't geheel niet was’. Zolang deze zin geheel in de vertelling
opgenomen blijft, draagt hij allerminst
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het karakter van een spreuk en men kan het geciteerde gezegde desnoods
‘apologisch’ noemen. Uit zijn verband gelicht zou de zin echter zo in de verzameling
van Kruyskamp opgenomen kunnen worden als ‘zusammengezogene Anekdote’.
In dit isolement zou het gezegde vanzelf primair worden en de situatie secundair.
De geschiedenis van de situatiespreuk kan m.i. het best aldus geformuleerd worden,
dat men zich de grappige mogelijkheden van een bepaalde, in de levendige vertelling
gebruikelijke, zinsconstructie op een gegeven ogenblik bewust is geworden en dat
men toen deze constructie als geïsoleerde komische spreuk productief is gaan
maken.
Men moet trouwens nog een derde fase in de ontwikkeling onderscheiden. ‘Alles
met mate, zei de snijder, en hij sloeg zijn vrouw met de el’, is een humoristisch
misbruik van het serieuze spreekwoord ‘Alles met mate’. De vorm van deze
situatiespreuk dwingt ons om een bekend spreekwoord met een woordspeling te
interpreteren en daarmee van zijn oorspronkelijke zin te beroven. Dit zou ik de
formele humor van de situatiespreuk willen noemen. Ik kan aan deze formele humor
echter nog een nieuw humoristisch element toevoegen, wanneer ik het spreekwoord,
ondanks de situatie, weer in zijn oorspronkelijke zin ga gebruiken. Ik wil dus
inderdaad zeggen dat het goed is alles met matigheid te doen en druk dit uit door
‘alles met mate’, maar niettemin laat ik op dit serieuze spreekwoord volgen ‘zei de
snijder, en hij sloeg zijn vrouw met de el’. Het effect is nu dat de pretentie van het
spreekwoord, in zijn eigenlijke zin gebruikt, verzacht wordt door de dwaze toevoeging.
Ik drijf de spot met de waarheid of wijsheid die ik door middel van het spreekwoord
formuleer, ik laat uitkomen dat ik heel goed het banale, gemeenplaatsige van mijn
wijsheid inzie. Dit zou ik de gebruikshumor van de situatiespreuk willen noemen.
Ter verduidelijking nog enkele andere voorbeelden. Wie in een gesprek al te
nadrukkelijk en veelvuldig ‘ik’ zegt, is onbescheiden en pretentieus. Men kan dit
effect echter onmiddellijk verzachten door aan ‘ik’ toe te voegen ‘zei de gek’. Men
-schept dan een situatie waardoor men laat uitkomen dat men zichzelf werkelijk niet
zo serieus neemt. De formele humor van de situatiespreuk ‘Ik, zei de
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gek’ bestaat hierin dat een ‘gek’, die zichzelf niet als ‘ik’ naar voren behoort te
schuiven, het nochtans doet, de gebruikshumor hierin dat een persoon die wel een
‘ik’ heeft dat zich op de voorgrond mag stellen, zich bij wijze van zelfspot gelijkstelt
met een ‘gek’. Bilderdijk gebruikt in zijn gedicht ‘De Waarheid en Ezopus’ een
situatiespreuk om zich op humoristische wijze te distanciëren van een object dat
eigenlijk te min is voor zijn aandacht, nl. een dorpskermis. Die kermis is verschrikkelijk
prachtig - ja, maar natuurlijk alleen voor de smaak van de boeren, niet voor die van
de dichter:
De Boeren keken als verstomd
Op al dien vreemden tooi;
En blinde Krelis zei: ‘Verdomd!
Dat is geweldig mooi’.

‘Dat is mooi, zei Krelis, en hij was blind’, zou zo als situatiespreuk in Kruyskamps
verzameling passen en de formele humor zou dan bestaan in het feit dat gezegde
en situatie elkaar uitsluiten. Nu bedoelt Bilderdijk inderdaad te zeggen ‘het was
mooi’, maar hij distantieert zich tegelijk van deze constatering door haar uit te breiden
tot een situatiespreuk waarbij zij aan een blindeman in de mond wordt gelegd.
Mogelijk zijn deze situatiespreuken met gebruikshumor ontstaan in de dialoog.
A. zegt bijv. in het gesprek ‘ik’ en B. antwoordt hem met ‘zei de gek’, of A. zegt in
alle ernst ‘dat is verdomd mooi’ en B. maakt hem meteen belachelijk door eraan toe
te voegen ‘zei blinde Krelis’. Kruyskamp citeert uit Everaert al een dergelijke dialoog,
waarbij J. zegt ‘Joncheyt moet uut’ en Z. antwoordt ‘Dat zeyde twyf die over een
stroo spranc’. Ook zo vertegenwoordigt dit gebruik van de situatiespreuk echter een
nieuwe fase in de ontwikkeling, want de gewone, volledige situatiespreuk wordt
hierbij toch bekend verondersteld.
Als simpele grappigheid sluit de situatiespreuk geheel aan bij de kluchten- en
grollenliteratuur van de 16de en 17de eeuw, als middel tot zelfspot schijnt zij mij
veel meer te passen in de tweede helft van de 18de en in de 19de eeuw. Ik ben dus
geneigd de situatie-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

318
spreuk niet zo van alle cultuurhistorische betekenis gespeend te achten als
Kruyskamp. Om tot zekere conclusies te kunnen komen zou men echter over meer
gegevens moeten beschikken dan zijn boekje biedt. De historische documentatie
ontbreekt wel niet geheel, maar is voor filologische behoeften toch al te mager
gebleven. Men zou immers niet alleen moeten weten in welke tijd iedere
situatiespreuk het eerst gebruikt is, maar ook zoveel mogelijk het verband waarin
zij in de loop der eeuwen is toegepast.
Uit een oogpunt van de techniek van de humor zijn de situatiespreuken tenslotte
wellicht ook niet zonder belang. Men vindt in Kruyskamps verzameling een ware
staalkaart van verschillende mogelijkheden op dit gebied. Het gezegde kan te zwak
zijn voor de situatie (‘Da's een grote wetering, zei de boer, en hij zag de zee’), maar
even goed te sterk (‘'t Is koeltjes op zee, zei de snijder, en hij voer op de Rotte’), en
zo zijn er nog tal van andere soorten van onverwachtheden. De meest voor de hand
liggende wetenschappelijke ordening zou er, dunkt mij, een zijn op de grondslag
van de verschillende types van ‘humorcultus’. Van de humor zou op deze manier
echter wellicht niet veel overblijven. Een opeenstapeling van uniforme grappigheden,
in naam der wetenschap, moet wel dodelijk werken op de lachlust. Is dit dan
misschien de hoogste lof die ik Kruyskamp kan toezwaaien, dat hij door de juiste
dosering van zijn filologie het spel spel heeft gelaten? Allemaal mensen, zei de
filoloog, en hij schreef een boekje met apologische spreekwoorden...
K. HEEROMA
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