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SPREEKWOORDEN IN HUN TIJD

Frits van der Kuipl

1 Introductie

Uit het begin van de 17e eeuw is een Fries handschrift overgeleverd dat een vrij
omvangrijke verzameling van 1133 spreekwoorden bevat en toegeschreven wordt
aan de edelman CG. van Burmania (Sipma & Brouwer:1940). In enigszins gewij
zigde vorm verschijnt deze verzameling in 1641 in druk (Feitsma: 1956). Op het
titelblad van het handschrift presenteert de schrijver zijn verzameling als 'Der oude
vrije friesen II Spreeckwoorden II Gelijck d' zelue huydendaegs /I bij heur ende
niemant anders II in haar eigen Vaderland gebruijct II ende gesproocken worden,
byde II Letter A. B. C. && gestelt.'
De spreekwoorden worden, een uitzondering daargelaten, zonder context of uitleg
gepresenteerd en zijn alfabetisch geordend op de beginletter van het eerste woord.
Hierin onderscheidt de verzameling zich niet vaneen groot aantal spreekwoor
denverzamelingen die vanaf het midden van de 16e eeuw tot in de 17e eeuw in de
ons omringende landstalen verschenen zijn (Harrebomée (1870:446-452), Suringar
(1872:xxix-Ixxxvii), Seiler (1922: 112-138)).

Een nadere begripsbepaling is hier op zijn plaats. Cox (1992: 10-12) verwijst voor
een inhoudelijke en formele definitie van het spreekwoord naar de volgende defi
nities: "Uitspraak met een algemene levenswijsheid of morele implicatie, waarvan
de vorm vrijwel onveranderlijk is" (Van Dale (1992:2849)), "Sprichwörter sind
allgemein bekannte, festgeprägte Sätze,. die eine Lebensregel oder Weisheit in
prägnanter, kurzer Form ausdrückell" (Köhrich & Mieder (1977:3» en:

"Een spreekwoord is een uitspraak, inhoudende een algemene levenservaring of
morele sententie, die geen tegenspraak duldt; ten minste opgebouwd uit een
onveranderlijke, op een of andere wijze formeel uitgedrukte, predicerende
woordgroep, waarvan de persoonsvorm in het praesens staat; met de woord
volgorde van een mededelingszin, waarin ook eventuele andere elementen
gefixeerd zijn wat woordkeus en plaats betreft; waarbij geen aanvulling van of
vervanging door vreemde elementen mogelijk is en waarbij het totaal als een
citaat van een onbekend auteur aangehaald en bij herhaling toegepast kan
worden." (Van Gestel (1968:313»)

In de 16e en 17e eeuw vat men het begrip spreekwoord echter ruimer op, namelijk
als een spreekwijze of gangbare uitdrukking (WNT,XIV,3003). Dat kan zelfs een
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gangbare uitdrukking van een individu zijn. Zo leest men in het voorbericht bij
Roemer Visschers 'Brabbeling': "Want men seydt dat de Keyser voor een
spreecwoort hadde, dat hy hem liever wilde stellen teghen de grootste Hertoch [...]
dan tegen een vande alderminste Broeders" (ed. Van der Laan (1918:6)). Dat voor
een spreecwoort hadde betekent hier: placht te zeggen. Een ruime opvatting vindt
men ook in de verzameling van de Duitser Johannes Agricola (1529;1534). Voor
hem is een spreekwoord "ein Wort, das oft gesprochen wird" (Seiler (1922:114)). In
definities uit de 16e eeuw wordt vooral de nadruk gelegd op de beknopte vorm, het
gezag en het dubbelzinnige van spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdruk
kingen (Meadow (1993 :211 )).
De Burmania-verzameling bevat naast wat wij thans spreekwoorden noemen, ook
zegswijzen, weerspreuken, vergelijkingen, zei-spreekwoorden, epitheta, uitroepen,
scheldwoorden, ja zelfs opsommingen van ingrediënten van spijzen. Ook daarin
onderscheidt zij zich niet wezenlijk van verzamelingen uit haar tijd (Meadow
(1993:211)).

2 De blijne recket de lirts wol

Brouwer ((1940:28-32), (1964:57-61)) wijst terecht op het belang van bronnen uit
de tijd zelf voor de verklaring van de spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdruk
kingen in de Burmania-verzameling. Hij geeft een aantal voorbeelden van onjuiste
vertalingen en / of interpretaties. Zo wordt het spreekwoord De blijne recket de lirts
wol rond 1900 vertaald als: 'De blinde treft de lits wel eens', met als figuurlijke
betekenis: 'Een domme doet soms bij toeval iets verstandigs'. Lirts wordt gelezen
als lits. In hedendaags Fries is dat luts in de betekenis van 'lus' (WFT,13,64 s.v.
luts). In ouder·· Nederlands en in enkele dialecten komt dat voor als lits
(WNT,VIII,ii,3326). Franciscus Junius (ca.1660:242v), die rond 1646 in Friesland
van de dichter Gysbert Japix Fries geleerd heeft, schrijft echter: "Frisiis lirts vel
liwrck est Alauda." In hedendaags Fries is dat ljurk en dialectisch larts, loarts, lorts
of lets (WFT,12,375 s. v. ljurk). Het Burmania-spreekwoord correspondeert volgens
dezelfde Junius met het algemeen bekende spreekwoord: Een blindeman schiet wel
al te mets een kraey. In acht van de dertien door mij onderzochte Nederlandse
spreekwoordenverzamelingen uit de periode 1495-1645 komt dit spreekwoord
inderdaad voor, éénmaal in 1495 met een kwakkel en later zevenmaal met een kraai.
In zijn epitome van Erasmus' 'Adagiorum chiliades' zegt Sartorius (1563:II,v,77)
dat het spreekwoord op iemand slaat, die iets in de schoot geworpen krijgt. Het zou
uit de jacht afkomstig zijn waar het geluk heer en meester is. Het beschrijft een
deugd die in de ogen van Sartorius weinig voorstelt.2 Stoett (1923: 1,478-479)
tenslotte vergelijkt het spreekwoord met het bekende 'Men kan niet weten hoe eene
koe een haas vangt.' De betekenis is volgens Stoett): "Men kan niet weten, hoe iets
heel onwaarschijnlijks toch gebeurt; hoe een dwaze poging, aan wier slagen men
twijfelt, toch gelukt."
Hoewel het spreekwoord rond 1900 onjuist vertaald is, is er wel een betekenis aan
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toegekend die - bij toeval- overeenkomt met de oorspronkelijke betekenis. Brouwer
geeft ook voorbeelden waarin vertaling en interpretatie beide onjuist zijn.

De rond 1900 onjuist vertaalde en / of geïnterpreteerde en daardoor in feite nieuw
gevormde spreekwoorden laat ik nu verder met rust om mij te concentreren op de
17e eeuwse spreekwoorden. Voor de verklaring daarvan acht Brouwer (1940:28)
vier met nadruk genoemde zaken nodig: "1. kennisse fen it Frysk ut dy tiid, mar ek
fen oare germaenske dialekten, binammen fen it Nederlänsk; 2. kennisse fen de
sprekwirden ut oare kontreijen, fen earder en letter tiid; 3. de oanteikeningen fen
Junius; 4. witten fen hwet ûnderskate ondersikers gearbrocht habbe."
In zijn voorbeelden geeft Brouwer vooral verklaringen van spreekwoorden met
behulp van de punten 2 en 3. Wat punt 2 betreft, gaat het dan met name om spreek
woordenverzamelingen. Hoogstwaarschijnlijk onbedoeld wekt Brouwer daarmee de
indruk dat die bronnen alleenzaligmakend zouden zijn. Met mijn eerste twee
voorbeelden wil ik aangeven dat het vergelijken met figuurlijk taalgebruik en het
zoeken naar parallellen in andere bronnen dan die verzamelingen voor een verkla
ring van even groot belang kunnen zijn. Of verstaat Brouwer dat misschien onder
punt I?
Brouwer geeft alleen voorbeelden van spreekwoorden waarbij equivalenten uit de
tijd zelf aanwezig zijn. Er zijn in de Burmania-verzameling echter ook genoeg
voorbeelden te vinden die niet, zulke of slechts min of II).,eer gelijkende equivalenten
hebben. Daarbij wordt niet altijd een aannemelijke of bevredigende verklaring
gevonden zoals hieronder zal blijken.
Voor de verklaring van spreekwoorden legt Brouwer de nadruk op het talige en
formele. Dat ook inzicht in de mentaliteit van de 16e en 17e eeuwer tot die verklaring
bijdragen kan, laat ik aan het eind van dit artikel zien.

3 Een donger polsche
,/

In de verzameling komen een aantal vaste verbindingen voor die taalkundig te
omschrijven zijn als Adjectief + Substantief (voorbeelden: Boseme Raam,
Deynumer supetapers, Een quce hex, Tis ien licht hart, Schcemele Klaes, Wijlde
wouters) en als Genitief + Nominatief (voorbeelden: Een aad[s] wijft droom, Sint
Steffens hoorn).
Op het eerste gezicht is de vaste verbinding Een donger polsche minder duidelijk te
plaatsen. Gelukkig staat er bij hoge uitzondering een toevoeging bij met de uitleg:
"is ien roun panse mey Flasck / koecke rosynen / moal ende oors fold.' Junius
(ca.1660:245r) zegt niet precies te weten of het hier om Pools voedsel gaat of een
naar een of andere plaats genoemde puls. 3 Waarschijnlijk doelt hij hier op het
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Nederlandse pols in de betekenis van dikke, weke, brijachtige ,massa (WNT,
XX,ii,3191). Het WNT haalt daarbij een citaat aan uit ca.1670 met de samenstelling
boerenpols in de betekenis van boerenpap. Dat lijkt overeen te komen met de
polsche bij Burmania: een stevige, brijachtige massa die bijeengehouden wordt door
een maag. Halbertsma (1872:711-712) verwijst naar de Friese bargemarge, een
bloedworst die uit vet, rozijnen, meel, stroop en varkensbloed samengesteld is
(WFT, 1,221 s. v. bargemarge) en naar de Engelse plumpudding, een stevige pudding
die onder andere uit niervet, oud brood, krenten, rozijnen en rum samengesteld is
(WNT,XII,ii,2880). Ook vertoont de polsche overeenkomsten met de Engels-'
Schotse haggis, een gerecht van ingewanden van schapen of kalveren,
dooreengemengd met niervet en havermeel en als een grote worst in een pens
gekookt (OED 1971:1,1239).
lunius suggereert dat donger met een plaatsnaam te maken heeft, maar weet niet
welke. Is zijn suggestie juist, "àan gaat het om een typisch streekgerecht dat als
zodanig in wijde omgeving bekend is. Donger zou dan een adjectief bij de
dorpsnaam Donghum (= Doanjum) kunnen zijn (Dongher < Donghumer), maar ook
met het eerste deel van de grietenijnaam Dongerdeel (= Dongeradiel) kunnen
corresponderen.4

In tegenstelling tot de meeste hierboven genoemde verbindingen is de donger
polsche niet in 16e en 17e eeuwse bronnen terug te vinden. Naast commentaar uit die
tijd kan vergelijking met tezelfdertijd geattesteerde, soortgelijke woorden als
boerenpols tot een aannemelijke verklaring leiden.

4 Dijn Mout is jitte neet to bier komt

Ook kan figuurlijk taalgebruik uit de tijd zelf bijdragen tot een verklaring van een
spreekwoord of gezegde. Het hier geciteerde gezegde staat in vertaling in
Harrebomêe (1870:clxii) met alleen een verwijzing naar de spreekwoorden
verzameling van Burmania: "Uw mout is nog niet tot bier geworden". Bier wordt
gebrouwen uit mout, hop en water. Het gezegde laat zich aldus parafraseren: 'je bier
is nog niet gebrouwen', 'je bent met je brouwen nog niet klaar'. Daar past
gemakkelijk de figuurlijke betekenis van bewerkstelligen, teweegbrengen, veroor
zaken enz. bij die brouwen in het 16e en 17e eeuws Nederlands heeft (WNT, III,i,
1591-1594). De uitdrukking bij Burmania lijkt, hoewel niet positief gesteld, het
meest verwant aan de uitdrukking Het wel brouwen met de betekenis van het wel
klaarspelen, het wel rooien (WNT,III,i, 1592).
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5 De honn crigget wol ien bien deer him n€jt tocht wier

Dit spreekwoord staat ook in vertaling in Harrebomée (1870:clxi) met alleen een
verwijzing naar de Burmania-verzameling: "De hond krijgt wel een been, dat hem
niet toegedacht was." Daarnaast geeft Harrebomée (1870:iv) een spreekwoord dat
hiervan een variant lijkt te ,zijn: Een loopende hond krijgt wel eens wat in den mond.
Daarbij staat geen bronvermelding. In het WNT kan men dat spreekwoord niet
vinden, maar wel in woordenboeken uit het noordoosten van Nederland en verder.
Zo zegt men in Groningen: 'n Lopende hond Vaalt aaltied wat in de mond of: 'n
Lopende hond vient n bonk (Ter Laan (1952:330)). In Drente heet het: Een
strunende hond vindt altied wal wat of: Een läslopende hond vangt altied wat
(Kocks (1996:451)). Ook in Duitsland [findet] ein laufender Hund bald einen
Knochen (Wander (1870:II,839)) en [löppet] einem liegenden Hunden kein Hase in
de Mund (Sauerland). (Wander (1870:II,841) De betekenis van het spreekwoord is:
wie er nooit op uit trekt, zal ook nooit een onverwacht meevallertje krijgen.

Hoewel het Burmania-spreekwoord in zijn woordkeus op deze voorbeelden lijkt, is
er één verschil. Het lopen van de hond dat voor de betekenis van het spreekwoord
essentieel is, wordt bij Burmania niet expliciet genoemd. Men kan daarom niet met
zekerheid stellen dat de bovengenoemde betekenis aan het Burmania-spreekwoord
moet worden toegekend. Bovendien wordt men in de bovengenoemde lexica niets
gewaar over de datering van het spreekwoord. En in de verzamelingen van destijds
vindt men slechts vormvarianten terug zoals in Proverbia (ca.1495:10a): Die
slikeghe voet wint emmer wat of in de Burmania-verzameling zelf (Feitsma
(1956:9)):Berint de wgsighe voet eet / de iesckige berint doch neet.

6 Eèn leeg bowck ken quelck de sliep fijne
",-

Weer een spreekwoord dat in vertaling in Harrebomée (1870:clxiii) staat met alleen
een verwijzing naar de Burmania-verzameling: "Een leege buik kan kwalijk den
slaap vinden." Halbertsma (1872:543) beperkt zich tot een letterlijke vertaling:
"Venter vacuus difficile connivet somno." De vraag is nu evenwel of hier meer of
juist niet meer staat dan er staat. Gaat er een diepere betekenis achter schuil,
bijvoorbeeld: als mensen niet genoeg te eten hebben, worden ze onrustig, komen ze
in opstand? Of wordt slechts een simpel ervaringsfeit meegedeeld: met een
hongerige maag valt men met moeite in slaap? Het antwoord moet ik vooralsnog
schuldig blijven.
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7 Du borreste my dat gat neet

In de 16e en 17e eeuw worden spreekwoorden niet alleen gewaardeerd om het feit
dat ze in weinig woorden veel moraal geven, maar ook "om hun duisterheid en
dubbelzinnigheid, hun hanteren van weloverwogen bewoordingen, geestige woord
spelingen, subtiele grapjes met alliteraties en halfrijmen, hun verwerking van
paradox en beeldspraak en hun toepassing van taal als versiering" (Meadow (1993:
210)). Meerduidigheid van een spreekwoord is kennelijk voor de 16e en 17e eeuwer
een gegeven, een gegeven dat iets zegt over zijn mentaliteit en waarmee de 20e

eeuwse verklaarder van die spreekwoorden terdege rekening moet houden. Voor een
diepere betekenis moet hij dan wel een hard bewijs hebben. Daar geef ik nu een
voorbeeld van.

In het begin van de 17e eeuw k6mt in het Nederlands de uitdrukking Dat gat zult ge
niet boren of Dat gat boort ge niet voor. De betekenis is: 'dat zal je niet lukken, je
zult het niet gedaan krijgen of kliarspelen'. Het wordt neutraal gebruikt of toege
past op pogingen om een ander te bedriegen, beet te nemen, een gek figuur te doen
slaan enz. (WNT,III,i,542; IV,335). De uitdrukking bij Burmania kan nu aldus
geparafraseerd worden: 'dat flik je me niet' !
Het WNT geeft in dit geval alleen citaten uit literaire bronnen. De uitdrukking treft
men met praktisch gelijke betekenis ook in spreekwoordenverzamelingen aan.
Harrebomée (1858:205) geeft als oudste bron Sartorius (1561 :I,iv,58): Dit gat sult
ghy niet moghen booren. Dat wordt gezegd wanneer men iemand niet kan tegen
houden en hij de gelegenheid tot iets grijpt.5 Ik parafraseer het gezegde dan als:
daartoe zul je niet in de gelegenheid gesteld worden. Sartorius (1563 :II,x,59) tekent
een situatie waarin een vrouw weigert zich te schikken naar iemands sexuele lusten.6

Zij kan dan zeggen: "lek sal v heetendoentken niet wesen" of: "Ghy moechtet gat
niet booren." Het eerste betekent: ik zal niet uw dienaar zijn, ik zal mij niet naar uw
wens schikken (WNT,VI,416). Het tweede kan als hierboven betekenen: daartoe zul
je niet in de gelegenheid gesteld worden, dat zal je niet lukken. Door de context die
Sartorius hier beschrijft, krijgt het echter een duidelijk sexuele connotatie: ik sta niet
toe dat je mij penetreert.

8 Besluit

Het verklaren van historische spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen is
alleen mogelijk wanneer aanknopingspunten uit de tijd zelf voorhanden zijn. Naast
spreekwoordenverzamelingen en verklarende aantekeningen gaat het daarbij om in
context overgeleverd en meestal figuurlijk taalgebruik. Inzicht in de mentaliteit van
de 16e en 17e eeuwer kan de verklaring eveneens ten dienste staan.
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Noten

De auteur bereidt een dissertatie voor die bestaan zal uit een een geannoteerde kritische
editie van de spreekwoordenverzameling van Burmania (1641), voorzien van taal- en cul
tuurhistorisch commentaar.

2 "Vbi quid feliciter obtigit immerenti, quodque fortunre magis quam illius industrire sit
acceptum ferendum. Allegoria sumpta a venatu, vbi vel maxime dominatur fortuna. Virtus
minimum adfert momenti (Sartorius (1563:II,v,77))."

3 "Nescio an donger sit Polonicus cibus, an vero sit puls sive polsche a loco quopiam
Dongensis dictus. viderint Frisii (Junius (ca.1660:245r))."
4 Zie voor meer varianten van deze toponiemen Beetstra (1987:38,40).

"Cum significamus quempiam non posse obtinere eam, quam captat occasionem,
Germanice ex foramine, quod terebra facias, parcemia sumitur (Sartorius (1561 :I,iv,58))."

6 "Cum negant scortum sui copiam se facturum. Nam in capulis militarium gladiorum
elephantes ac leones imponi solent. At hi procumbentes inscalpuntur. Potest & adagium ad
verecundiorem vsum detorqueri, vt si quis negans se per omnia morem gesturum,
inseruiturumque pro libidine, dicat: Non statuor lerena in machrera (Sartorius
(1563 :II,x,59))."
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