
- 12 -
rdn. rccl1t. kron en tientallen andere

ln de Senielische talên h€eft nerl hetzelfde verschijDsel. Het

spreekt volstrekt njet vanzelf en js daaÍom opnerkelijk, dat

nen h€t adjectief zlraar ioorspronkeliik van een last) in uit-
dfukkingen als een zware hongernood, zware

pest in h€t Hebr. letterlijk kan veltalen met r:)hN,'::lrt, )-r:r,
..zwaLe zonde : rND irrl: ,: ËTiNEnl enz. Evenzoo Lat

g.avis, G!. lasijq enz. Naar een and€ren kant ontwikkelt zich

uit het begrip gevichtig de zin var ,,aanziedijk,
deftis" (tra'ts), ,,kostbaar, dtur" en verwante beteekenissen.

Vgl. het subst. ïfJ ,,ve! ogen, eer, aanzien en het adi,

'r;:' (oorspr. ,.zwaai ) Ook het omgekeerde: licht (lasti

leicl,l semakkelijk heeft zi;n parallel in de Senietjsche talenl

Hebr.5iZ, enz.Iiclt wordt dan weer, ,,ninderwaardig"; vand.

Hebr. denom. l5l ,,serinsschattend behandelen >,,vloekeD .

Lle beqrippen ,.benaÍvd, angstig, nood . enz gaan in vele

taler uit var ,,naÍ\r', eng". Ned a,rgst, lenauod naat \Eng
aftoel, bena..l, ook banu \< be-anshe), G!. o.€rds en

,rJroj, (;rdj. c! subst.), llcbr' 11 ,;1]i,p13 Àran PD
enz. rl. Omgekcerd leiden dc besrippen ,,ruim, wijd" n€t hun

deÍivata tot de beteekenis ,,reddjtrg : Heb. y,Eli (Àrab. us'

,,wijd, ruim zijn') y1] ,61, Àrab. lrr. Daardoor kont hei, dai

b.v. Hebr. ;rrl beteekent ,,opene!" ( r: ) en ,,redden ( ':rs)
,,Lichr. slanzeDd' worden tot ,,vrooliik, blij '. Vgl Ned.

91ad (ooLspr. ,,slinsterend, glarzeld") 
- 

Éng. r'lad:) Àrab

óli ,.schitteren, lichten (dageraad), .,\Folijk zijn , al)lag

..schitterend, vroolijk'; Ilebr. i)ti-r 3). Syr. i-rDN, ,,glanzen,

r) Voor análogiriin in hèt Perzisch zie Sc/Elr.lóulz, Dic altpcrshche

Rd. md das Iudent. Gi€s€n 1920, p. \47
:r \ oor ner P,.je I zR S, Á"lr"lou 

' ,L. p 148.

rj o, er,.. J, . d .o "- ':' '!! :') '-r' r'i'l:) scrot !l,i.o
als noêilijk en mên hc.ÍL làar op verschillêndê sijzen siUen eDe.deeren

Ik zic id ,n')!lb eÈn párl. vr. ênft. hi. det srÍl v d lc peB en ver-

íoed, dat ler. hiêr, zooals ook.lders, aan zjin moèd.. d.nkt (wol 15, 10

en 20, 14 vv.). De vertalins is dàii ,,O (nroeds), diè nij p]àcht op te

l3 *

blij ziin . Hieluit zijn nu ook de schijnbaar liteenloopende be-

teekerisscn te verklaren van de Hebr.-Àran. stam !!'ir (iuu')

,.slád, slanze d rnaken (irr}u ,,was"), ,,poljjstcn". ,.blind
zijn" (-naken), ,,zich verlustigên", ,,spelen (p'ru)", ,,ver'
tellen (Syr.-talm. 

'rtrurN ) . Zij gaan alle uit van de beteekenis

,,slad'; het dichtstrijken van de oogen: ..blind maken' (vgl.
nD); glanzen >.,zich verqrakeu, zich verl sligen , spe.iaal net
leltellen >,,vertellen" (Vgl. Ned. zicll ondethouden, een

Ongekeerd wordt ,,duisrer" (ook: ,,tLoebel ) tot ,,somber
gestend, droef i vsl. Ned. f.oeóel (rrlib) dloef, Hebr. .1rp,

6,1'11p, Àrab.' b. clgn, Syr. t'r,.,,2*'art, bedroefd'.
,,Hoog' en ,,Jaag leveren de l'oorden voor ,,trotsch .

.nederrg of .rrmzalis . H'br. o- .a.)) (ner :r. oí .r )').

,,Recht' wordt: .,juist, goed ; ,,krom, gedraaid vordt;
(zedelijk) ,,slechC'1) Hebr. ru', Gr. rloárjs, Lat..ectus, enz.

Êng. erons (vruns. vtl. .,wrinsen". dus eig. ,,gedraaid'). Fr.
torf (<tortun), L.t. scefus verw. net Gr. orol,idc. Flebr.

uF),!FDr ,9nlF! .ilt,rp) (oppos --riu,'b, les 40,4 en :P,
r\r. lc, I7. o rr ï"r *... tr! .bcd,,êSen t àtàF 2Jui'!.
,,kron ziin', ;oer ,.leugen'3), Sy.. lp!)nN (Dp! ,,kron zijn ):

hetrren in mijn le.driel. rijí hart is zóó ziÊk in dij.' Dàt in de hiph. e.r
i.transitieve en een ca!satiewe bête.kcnis nárst eltaar staan, is, 9Èljjk
bcke.d, eèí ved voorkomend vcrchjjn$I, Zn: dc vóó$Êrldm bij Gesc-

n ul Hcb.. Gmnm.:s i 53.
1) Niêl bÈhóort hi$bij de verbindirs ]!N -rt j! Ps. 10,4. Dit vÍs,

dát àlttd vê.kecrd vtutaald wordt, kan 'iet anders bekckenen dàn: ,De

soddelooze zóekt nós niêt zóo lóóe àls zijn ,êus (hoo! js) . Ehrlich
hcelt dit ií zijn ,,RánJglossen" reeds als v€doeden uitqespro\ed.

e) Hoe weinig n€n nr deze din€en vaste regÈls kaí opstellen blijkt tit
ons woord s/.clt dat eisenaardiserwijs junt een ge!.el and.re ontwik-
kelins heeÍt sehad. I'ler bekckent oospronkelijk,,dlen, vlák, recht , van-
daar: ,,qewo.D {str/i.rÍ) ..lledáags.t1'. Vgl. gcncen, a línai., plat.

al Vgt. Ba.th, Etrm St. p. 11.
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.,onrechtvaardis, slecht ziin".

Ons adj. if.eng en Eng- sfront zijn di(ect verwant rnet

subst. sfre"9, Gr. ozQltf ,,snoer", LaÍ. stringo. De Senietische
talen leveren daarbij talrijke parallelletr. De stam 5rr betee-

kent in het Hebr., Syr. en Arab. ,,vlechten", vsl. Hebr. o,9,rr
Syr. f1; ,,draaien, vlechtel', x6!r1; ,,v)echt". Arab. !dl,
,,sterk in elkaar vlechten, sroof worden . Vard. Hebr. llrr
1. .,sterk (vsl. 9iJh ),2. ,,groot" t). Ook .r:: beteekent oor-

spronkelijk ,.vlechten" (rr:: ,,""r zeef'. r::a ,,hekwerk".

!\r!n ïD een uit geitenha.r gevlochten deken"; vgl. Àrab.
Éró, ,,vlechteD", NaaÍbij noekftb, ,,sohde") vandaar: r'!)
.,sterk-sroot". Verder Àrab. nattoel (st. ttl, esl. Hebr. 5nr)
,,tortus, contortusi inde robustus' (Freytag), Arab. ÍóÍ,
,.v1echten , lrabik,,,sterk'. Arab. 'n" IV ,,vlechtên, stiif aan-

draaler (touw) , na.it ,.steík , rr,rra ,,kracht . Evenzoo
naglaez, nansoed, noebtan, a1le:,,sterk, solide, krachtis",
afseleid van werkwoorden, die ,,vlechten" beteekenen. Van
den stan irlp heeft nen jn Let Hebr. de substt. )p en npi-r
,,snoer, streng , Àrab. subst. koeuoa, ,,s]lens , e ,,kracht ,

adj. hauij, ,.sÍeÍk'. Ook Ned. srralr, st'erÁ schijnen een soori-

selijke etynolosie te hebben. Eindeliik behoort waarschijÍiiik
ook Hebr. :ra.r - -up) r leq J. 24i h:erb:i.

Deze conseqÍente bet€ekenisontwikkeling vornt zoodoende

een merkwaardige illustratie bij de bekende spreuk (Pred.

4. 12), .,Een drievoudige draad wordt Íiet spoedig verbro-
ken.5) DezelÍde waarnenirs, die aan deze spreuk ten grond-

r) Bt Gesênius (WB.) is de volsordc dtrs orjuis!. Voór de ont-

wikkelins sterk > s.oot vsl. Hebr. Èr3! Àrab.'ázin (sroot), Hebr.

lrN , Ned. g..,eldi& Dti. sra.ft.
:) Men zo! welliclt h verband hiermee hêt v€rnoeden kunnên sag6

.làt hèt moeilijke en werschillênd wrthaae rurhrD wn Gen. 15. 9 t€r

slottc riets andeF beteekent danr ,,sterk , Aange?ien rrtUD .chtd t.
het HebreerNsch in dezen zin niet bckend is, zulle! wij het voo.looPig
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slag ligt, heeÍt in het hier gesignaleerde spraakgebruik haar
welsprekende uitdrukking sevondeDl

Psychologisch merkwaardig is de veel voorkometrde beteê-

kenisovergang van ,,dik, vet' > ,,dom, dwaas (vernoedelijk
viá de beteekenis ,,tuaas, vadsig"). Lat. crass,s, pinguis, GÍ.
na74s. Hebr.lrlD (Ass. tapáid); - vgl. tt!È(r), Job 33.25 -
,,don, dwaas'. Vddd les, 6, 10: ;111 Ey;1 )l 11;un ,,hoe

dom is het hart van dit volk ; tD: ,,dwaas - o,rD: ,,len-
denen . Wellicht ook trN ; zie Gêsenius WB. In Syr. Nht:r.
dat zoovel ,,dikte, corpulentie" (v91. Hebr. 5y ) ds ,,domheid.
dwaasheid" beteekent, zijn misschien twee verschillende wor
tels samensevallen (vgl. AÍaL,. ghabij, ghabaua). tenztj ook
de genoende Àrabische woorden met den stam n:!, samen-

hansen. Opnerkelijk in dit verband is nog, dat Ned. snugter
blijkens de woordenboeken oudiijds,,slank, tenger, rnager"
rnoet hebben beteekend.

..Cocd gaat vaak ove|n dp b'rcekenis \pel VSI hpr

Ned. spraaksebrrik. waarnaar goed als .,ruin' sebruikt wordr:
een goed half uut; doe et soed zout op. Fr. óien des (opp.

nal de), beaucaup; Hebr. :rr: ,,goed", Àram. n111 ,,veel".
Ten slotte verdient hier ftelding gemaakt te worden van

den sanenhang, die in verschiilende woorden uitkomt tusschen
nrodale gelijkheid en selijktijdjgheid. Vgl. woorder ds cuen
(etten). D!j. eóen. Ned. juisr, Du\. gteich. allemaal : ,,vlak.
gelijk"; dan tenporeel n]et verschillende nnances vaD beteeke-

nis: ,,t€rstond, een poos, zooeven , e.d. Vgl. Lat. stlrrlis-sirÍrl.
Hebr. n! ,.2óó, op dezelfde wjjze" etr,,rtr'. (;r: r:.r nllur srl)
en de praepositie -. : Ned. ,,als", Lat. ut, Gr. íós in bejde

2. Substafltioa.

Zooals Lat. uiítus met uit en Gr, dróQ€ld net d',ie nauw

ljevêr bil e.n .,non liquet noete! late!.
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samenhangen, 2oo H€h!. ir)]) met r]) .,nanljike kÍacht ,

cnr.. Ar.rh. ,,oc.oe e ..moed. krachr"
Hebr. ;r,n ,,het levende > ,,gedierte . Evenzoo cr. ;Oo!.

Woorden voor ..hoofd hebb.n zich zoowel in de Semietische
ils in de Indo-Germaansche tnlcn vaak ontwikkeld uit die
voo,, .,schaal . ..beker" c.d.i) Vsl. Ned. /rersenpan. Ned. frop.
Fr idte (< testa), Sp. casco. Gr. zululil (Sanstu. Lapala:
,.schaal ). Syr. Nnrprp, Àrab. ÍrÁ1, cL. ',dí,dr, Hebr. wel,
ticht n5j!j , venv. ct ;r\ ..schaal , Taln. nïp 1) en

NnDr Nri) ri). Couespondeerend hieLnce rvorden ook woor-
.len voor ..hoofd d c k s c l vaak afgeleid van die voor ,.kelk,
beker", vgl. Hcbr. ;y1;6, trlr: ,!:D met ,!tJ ,Fr!:i F!.

Ned. srarr betcckent zoowel een ,.boonstam als cen ,.volks-
stan". \vij hcbben hicr nret ee. metaphoor te doen, die in zeer
veel talen gebL,'ikelijk is (Lat. rrirps enz.). cn die duid€lijk rot
ons spccekt (ccn merkNaardiq€ verbjnding tn dit verband is

ons woord .,stambooo ).In het Hebr. kán nen bijv. verse-
lijken 1,; . Maar h het Hebr. heeft men nog iets andeÍs: de

woorden nEb cn orubetceken.n beid€:,,stok, staf en,,volks-
stam . CrÈssrr;ln,rr) zcgt hieromtlent bet volgende: .,Jeder
. StamnrcsháuptlinÍr -. - hat cinen Stabj da es (rach der Theo-
..ie) ;s'ólf Stànrm€ gihl, shd nuch z\'ól[ Stábc vorhánde!.
,Diesc Sitte oss u.alt scin. da nacb dcr Stáb€n auch die

. StáNnrc beunÍt sind; detrn dasselbe hebráische Wort be-

. zcichnct dcn Stab L,nd <len Stamm. Wir haben einen àhn-

..iichen SprachgebLauch. wenn wir von einem .,Generalstab
,,oder von eirem .,Stab von À.zten ícden; es ist die Schar,
.,die sich urspriinglich 1r'n einem Stab versanmelt. Deze uit-

r) Vgl. Fránlcl, Àráo. Fr.nl(lsónrr p. 16rl.
2l zir t.crq NNltbr. lnd ctrald. wR. s.v.
3) Vsl S./r.lrrlouí:. ó.1 p. 150.r) Mo$ rnd seiíe Z.it, (jdttnq€n l9ll. p. 282 v.
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eenzetting schijnt mij juist t€ ?irn.

Ned. óa'd (binden) leidt tot: óond: ,,een ver€enigins of

Sro€p van menschen . Evenzoo, Hebr.Lr:n "1_rÈ-{ : A-ab
'oesóa ,,&oep" van só ,,binden".

Hebr. l]Dn (st. nDn) beteekentr ,,9edruisch"> (gedÍuisch

nakende) .,menigte". Evenzoo Lat. hrróa (vgl, Gr. rlqfa) en

Ned. d.o'n. Een sooltgelijke ontwikkeling toont Hebr. ÍD, dal
als w.w. (Sirach) beteekent,,gesprekken voeren, ve(louwelijk
sarrenspreken" (evenzoo Arab. sáoada\ t\. Vandaar subst.

ïD ,,beraadslaging. gehein", datr: ,,gezelschap, vergadering .

Te vergelijken is Ned. raad, veÁeí patlement en Ital. canveh
razion€ :,,codversatie en,,het converseerende gezelschap".

- Door het bovenstaande wint het ál v.oêger uitgesproken

vermoeden. dat Hebr. ,:r etymologisch verwant is met \t?

(vsl. de bekende voorbeelden als 9u - lrn eiz.) '?) aan

waarschijnliikheid. Ik teeken hierbij aan, dat het Syr. nog een

adj. Nrtni, bewaard heeft in de beteekenis ,,schreeuwend,
kijvend : M')tnp Nirnl|l, ,,een kijfzieke vrouw'. In het Àrab.
worden van den stam znrn en zàn, di. het geruisch of het

.umoer van een menigte aanduiden, velschill€nde substantiva

gevormd, die grootere of kleineÍe troepen kaneelen betee'

kenen 3).

Hebr. rlJÍt ,,háar", nïlrD ,.gerst", w.w. rrrn ,,huiveftn"
(ler. 2, 12) hangen nárrv net elkaa! samen. De srondbetee-
kenis js: ,,stekelis, ruis". Vgl. Lat. l&ftêíe \\\aaÍbij hotdeun
,,geÍst ), Gr. Sgí1 .,haar' (st. rpr2) verw. rcozJq,.ruw (?),

Ned. ge.sÍ (st. gt'e! ,,ruw, stoppelis ; vgt. Gr. rieooc).

3. Werkoooden.
Uit het beslip ,,scheiden" ontwikkeh zich zeer vaak de be-

1) Itr het Hebr. behooretr o.sct$ijfeld hie.bij

Ps. 31, U, otschoon deze onder iívloed van ]D,,) Ze Gc!. wB. s.v. lni,
3) Hierove. Pie.íicà. o.l. p. 2it,

l.1orl Ps. 2, 2 d iDl,1

atwijkend Sevohd zijr.
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teekenis ,,ondelscheiden en dan verder ..besrijpen. wêten,
ooLdcel€n c d. Lir. r.i.e (verw. rnet scr,dere). Gt zpbet.
oud-Ned óescleidenÁe;f :,,verstand, jnzichf , Hebr. f:(i).

..Snijden, doorsnijden" > ,,beslissen . Dui. entrcfreide,. Lat
de(ide.e, Hebr.-Àram. 'i.r ,pDD,lln Syr. prn,Éi),Errj,
Atah. kt, kdj, gzn, btt. Een eenigszjns andere nsance jigt in
H€br. lsr pi. ,,aísnijden' > ,,volvoeren' (lntbN ,sr, Klaagt.
2. 17).

Lat. rapere : ,.smaken" > ,.versrandis zijn, (vsl. Fr.
sauoarer saaoir). Ned. óeseffe,. Hebr. Èr)D (ook Àss. en Erh. ).
\ !r noq ! oorden "ls Nêd liál,u. piÍig n hn te.rerl jkel en
overd.achtelijken zin en de associaries ,a11 ..out, sates u.bani,
Gr. á,1E, e.d.

Ned. scr/tÍl.en is oorspronkelijk een w.v. van bewegins en
saar (it van den zin van.,snellen, spLinsen , { vs l. È1e6cÁreclre,
sch.ikkeljaatJ. evenzoo Lat. h.epidarc. In het Hebr. behooren
hjerbij de werkwoorden ïn iI San. 16,4!), ,n),rn! - ln!
Àram. )nr1), Àrab. '.i (raiá',,ee, snel loopende kaneiin..
het wn'. .,schrikken, anqstig,ijn"). Uir de opgegeven grond,
beteekenis is het te verklaren, dat verschillende vertwoor.ten
in de SerniÈtjsche talen zoowel ,,opsprinsen van schrjk of
vrees ais ,,sprinsen, dansen van vrersde krnnen beteeke,
nen, zoo Hebr. t-'-r (Arab. Íiát ,.zich bewesen.) lHos. 10. 5
en Ps.2, l1?),Ilebr riD Tatn.j ,,terusspÍinsen , (van schiik
o[piin),lob6, 10: ,.juichen" Àrab. tz beteekent, ,,in onrustise
bewesing zijn'. Hebr. $! ,,jtrichen,'. Heb!.,Àran]. flr (AÍab.
d/.r) ,,opsprinsen". ( "-ï'r , een soort sazel ), laai-Hebr. i-rs\r
,,sejuich, vreusde". H€br. !)n :) eisenlijk,,zich (draaiend) be-
*"r:ll o.ï* {lrnb). beven, nngstis zijn,. (!,f .r..n ,lrn

r) Wellicht h va. hierlir ook te beqrjjpeo het ,rocilijk. tlr r--jnDJ
Jes, 35, L Dn zou d r bctcclenen: ,.de schrik of v.eesachtisen van hart ,r) De behandehro 

"on 
a"n.t"n, frn in ces.nius WB. en d. ond.Ê

I lI "' tt: | -\ , d pr ó,,r,,,,
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enz.), Hebr. rr! pi, lI Sam. 6. 16 ,,dansen'. Arab fz:
,,van schrik opspringen. angstis zijn", Sy!. ni ,,sprinsen dan'

sen, angstig zijn'. Vgl ook Syr' ]!D In Ies 60' 5: :ntr rnll

l:r, heelt rne blijkbaa! den zin van ,,van vÍeugde opsprin-

sen of ,,snel kloppen zooveel als . iuichen' en lx rnr Hos'

3. 5 : toesprinsetr of -snellen - Wanneer nen dit nateriaal

ovÈrziet. zál men moet€n oordeelen, dat de bewering van

Bart r): ,,Dass dieselbe Wurzel ohne jeden Ztsatz 2r'

,,glelch ,,fiirchten" und ,.eiletr" bedeuten kènne ist an sich sehr

,,unwahrscheinlich" op een volnaakte Íniskennirg der Íeiten

Hebr. , beteekent .in h€t stof kruipen" ( "r!! 'inr)
Daaruit is blijkbaar de betÊekenis ,,vreezen aígstiq zijn ont-

staan (zoo ord-Aran en éénnaal in het Hebr' Job 32, 6:

NïN n9 ). Àram. 9r'r Yql Gr' nnioodt en rzoJo Voor

een onderscheidirs lnr I en II (Ges WB ) is geen grond

Hebr.-Àram. r:! ,,bearb€iden (van den grond; i-Ir:rs.. rl!),
,,arbeidên, dienen . >.,de Godheid di€nen. vereeren ( i-rïl!').
Evenzoo Àram. hlà eigenlijk ,,splijten. ploesen, het land be-

werken" >,,werken. dienen. (de Godherd) vereeren (subst.

Nln9)D ). Dezelfd€ oniwikkeiing vertoont Lat. colere (terram,

deosi sÍbst. c"líus).
Hebr.EDt/ vereenigt in zich de beteekenisseD: ,woest ver-

woest zijn (resp. ,,verwo€sten ) en ,,zich verbazen" Deze

op het eerste gezicht b€vreemdende combinatie treft lnen in

verschillende andere Semietische stamnen precies eendeL aan:

Aram.-Syr. -r1:, ,,voest, braakliggend iland) 3), rrr:rrN
.,zich verbazen'i Àrab. dmr ll,verwoesten , Syr' rDrnN ,zich

1) Etyr. Studien p, 9,
e) Op grc.d vao deze liteenzettinq acht ih ook het wemoeden van

Kaut^ch, Dt Àranáismeí in À. T., Halle 1902, p 106, dat )n! nr den

zin wan,.(zich) haaste! als eèn Aramêisnê te bcschou{en is niet se-

3) Waaron À.,s (Tal'n. WB.) dn ï) older hvee ,eN.hillende vo!
tel: br€n€t. is nij onb.grijpdík.
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verbazen i Hebr. rr-rh ,.woest (Àrab. til ,,woestenjj"), AÍan.
sni'' .,in stomme verbazing laken'r)i Syr. Nlnn 1. ,,onv!uchr,
baarheid', 2. ,.verbazing . Het partic. hitp.nNnuD Gen.24, 2l
van nNu ,,woest, lervoest zijn (o\t, rNu,nDDu ilNun ) wordt
sewoonlijk opsevat als ,,verwonderd aanstaren". Wellicht valr
in dezen sanenhang ook nog te noemen rND j:rn Jer. 2, 12
(// rDU ), dat dan zou beteekenen: ,.ontzet u (naast :rn
.,lvoest zijn'). maar djt is onzeker. 

- 
Het verbjndende elenent

in al deze gevallen is onsetwijÍeld het bewesinsloos zijn, ver-
stijveDi vgl. Lat. toryerc \toryor ,,verstijving, vellamÍning, ont-
steitenis ), /igerê, Gr. c.Za@. Hieruit wordt dan ook duidelijk
dat laat-Heb(. nnu (- irtlÈ'), Àram.,nu , subst. -)nu betêe-
kent ,,wachten. blijven":), Àrab. 

'fi!, ,,achteloos zijn, verzui-
n.n < ,,bewegingloos zijn 3). È:blnun enz. beteekenen dus
eigenlijk ,,het verstijven, verstarretr, speciaal van den blik,
(Jes. 59, 16 // Nrtr en les. 63, 5 // bt:Ni ). Vsl. Ned. sraren
vcrw. met sfar en ook net Lat. sterilis, Gr. d.sÍoo ,,onv!ucht-
baar". orepeóe,,hard, stijf .{) ln nNnuD Gen. 24, 21 kan dus
even goed liggêDi ,.vas stom verbaasd als ,,wa€htte (bewe-

singtoos) stil op haar (vgl, het erop volgendê u,rnb ).i)
1) In Ber. R, ad cer, 1, 2: ]nf) )i1F leest nen eênige oalen

Nnl:l Nnli-r in den zin van ,,sp.akeloos ên onthutsC'.
1) Zoo konrt ook laat-Hebr. fhDn "wádrên van eên stan l-r:

(Arab. t,) ,,stijf, stevie. wast lijn : vsl. óok Àrab. prn X ,,hárd. st€vis

zijn. bltwor ' .n Ital. fc.-a.ê.
'l D. L..d, l"r. Leaissêd .óliv.1, vp toe\en

latên zijí ook wereeniod in Syr. rDnN
1) Dc vÊrhoudins tuss.hen de besprolên berêêl<€nisser is dus zeker

ánd.( dan 5. F.ànË.I (Beit., z, Àssyriologic, IIl, !, 68) zich dic nààr
aanleidins van frn Àrab ÍaÁ, lil enz. woostel (in navolqing van d€
ArabGdre hxicograpjrên): ,,Wenn die Aràber Í,Á, naÍiÀá als .,den Orr.
{o maD áDgstlich lnhèirt erklàren, so Nêrd€í sje darir wohl Rcchr

i) ower Hebr. l:* "o*p..,do., woesr zijn, > ,.t!êuren vsl. c. R.
D.iu.. in ,.Occid€nr ald Odent (caster Annivereary Votune), London
19j6, p. 73 ee.

-- 21 -
Tal van werkwoorden voor ,,overleggen, denken, schátten '

gaan uit van ,,meten" en ,,wegen , het tegen elkaar afmeten

o[ afwegen. Zoo Ned. overwesen. Fr. penser (< pensare),

Lat. delibetarc (libra : weegschaal) meditati, Gr. Éóo!&L
en p|óoíal (st. ned. vg1. nodus, nod,us, Ned. r?eíen). Even-
zoo heett rnen in het laat- i Taln. )Hebr. t'lun,F!r;r triu
rbN (rrD, meten),t)rlt, pi. ( 'rrlit, maat) voor ,,vermoeden,

schatten , enz. Vernoedelijk behoort hierbij ook iN , Pred.

12,9, vgl. ErlrN':, waarvan als siam IN aangenonen \\erd,
oíschoon deze eisenlijk È is (Àrab. azn:,,wegen').

Van de siaqlmetr r:: "n !!'n hebben wij de substantiva

I en ,,!D ,,kleed , terwijl de werkwoorden beide beteeke-

nen ,,trouweloos zijn, beddegetr". Dit zal zeker niet to€vallig

zijn. De connectie tusschetr beide zal wei dezelfde :iin a1s in

onze Ned. uitdrtrkkingen ,,de naakte waarheid', ,.de waarheid

benartelen en derg. tot uiting ko6tr). h het Àrab. heeft

men een durdellle analos:e .r \er w $. /ót r- llebr u:57

dat naást dê beteekenis .,zich bekleeden, aandoen enz. den

zin heeft van ,,een zaak verwarren' of ,,een verkeerde voor-

stellins seven . - Vernoedelijk hoort hierbij de in den Tal-
moed (B. Kemá I l3u)voorkonende ldtdrukking )t! Élt) ,D'

(st. -l), waarvan ND'!) ,,een mantel ), dat Máimonid€s i)
omschrijft net nDr\l nlxr\ 'Wellicht mag men in deren ,.sa-

nenhang ook nog vijzen op Gr. lerrí24 ,,valsch háar, pruik ;

qevcxíia ,,bedriegen .3) Ten slotte verdlent de bekerde

Hebr. stan rPu, waarvan de etymologie niet doolzjchtig is,

t) Eenisszins andeÉ iotoi ir Mé1. de la Fac. Or. d. B€yroutt VI
(1913), p. 171 .aar aanleidinq van ijt - 1.i1.

1l ln z.in Mbinà .ommenr"or .'d K.liÍ 7. /. ZF I' oo\er lu L l
'D )IrL? V. p i97. Le\,,T n. WB. s.v.E:È: gê"Í.pênseêe

3) Dit woord, dat in deí Midrasj in den vom N)\))! schijnt roo.
te Lomen, is behánd.ld doór Mi.Árel Sac/6 in zijn "Beitráge zur Sprach-

lnd Àltert. Iorschuns , Berl. 1652 I, p. 17ó v., die in qs\tzita een btj.
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onze aandacht. Men heelt dezen stan wel in verband willen
bÍengen net Àrab. .i/.r ,,rood ziJn , drs eigenlijk ,,rood verven,

schninken">,,bêdriegen, ljegen {een soo!tgelijke associatiein
Lat. lucare) i). Friedrich Delitzsch in zijn ,,Prolegonena eines

neuen Hebr.-Àram. Wórterbuchs , Lpz. 1886, p. 26 noent dit
onder de voorbeelden van ver gezochte en onwaalschijnlijke
vergelijkingen hsschen het Hebr. en het Àrab. Beschouwt
hen het echter in verba.d net de juist besproken vortels en

overweegt nlen ve(der, dat ook de Àrab. stan ',/.r zoowel

,,rood verven als ,,bedriegen beteekent, dan kont de zaak
daamee wel in eetr eenigszins ander ljcht te staan, ofschootr

ik hierh toch Diet net zekerheid zou durver oordeeien.

In vele taien wordt het begrjp,,vertellen , zooals ook in het

Ned. afgeleid van ,,tel1en": Dui. záhleh, Èr,s. to tell, Ft. con-
teFtacontet, Gt. )éy€Lr. In oud-Ned. kont ook Íelrenen voo! in
den zjn van,,verteilen .In het Heb!. komt de samenhang tus-
schen deze twee begrippen duidelijk t€ voorschijn in den sram

r5D, kal ,.tellen", pi. ,.vertellen'. Dit alles is blijkbaar afkon-
stig uit een periode, toen de vertelkunst nog weinig ontvikkeld
was en het verhaai bestond uit een opso'1ming van fei-
ten, zooals wij die nos bijv. uit de Àss.-Bab. annalen e.d.

kennen en zooals die ook njn of neer door her overtaldjke
gebrujk van de I -consecutivum in het Heb!êeuwsche verha-
lênde ploza tot uiting komi. Een ander w.w., dat een ge-

heel apaioge beteekenisontwikkelitrg vertoont, is Taln.-Hebr.
ns:n; vgl. Lnr!È Frsinl _ilDNitellen) 91 2. 19f 6ri11 '6,9rir
N:,ir! ,:-1 (vertellen). Dit w.w. noet etymologisch waar-
schijnlijk onderscheidên worden van nsr ,,willen r) en komt

!.n nn qa,tzi:.r : ,,!ls een Pboenicièr handelen , zoekt. Hij wijst óp

Hos. 12. 8, op uitsprakên in HoDerus, Od. XIV. 288 ênz. en o! de

,,p!.ica Íides' vaD den dochte6taat. jlttiz\ zor daatvaí dan eeret zijn
aÍeeleid. Dit schijnt echte. íiêt jdisi te zijn,

\) Zle aok Ehrlich, Rándglosên VIL p, 399 inha.
!) Levy, 'Íalo. WB. heeíi ter o,ueótê al deze beteekenisseD onder

den stan !'l - nll ,,willen san@gevêt.
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in den zin van ,,tellen vermoedeljjk reeds in den Bijbel voor
in L€v. 26: l'ï{n ns-rn iN enz. 1)

De beteekenis van het pottebakkershandwerk kont duidelijk
uit in werkwoorden áls Lat. Iingere, Gr. r2dz?€D,, die uirsaán
van het,,kneden > ,,vormen, naken" en ten slot te ,,verzinnen".
Precies zoo Hebr. r$ ivgl. het subst. rs. ).-Inditverband
vraêgt het €tynologisch nog altijd noeilijke Hebr. nrrt ,,na-
ken', dat in de andere Semietische taler weinig o[ niet h dien
zin bekend is. onze aandacht. In onze woordenboeken rvorden
qewoonliik ondeÍscheiden nu! I,,,maketr, doen", enz. en II
(veNant net DD!, waarvan DrDt ,,uitgeperst vocht , ,,most

en nà! ,,deeg") ,,kneden, drukken' In verband net hei voor-

afgaande is het de vraag oI deze twee niet tot denzelfden oor-
sprong moeten teruggebracht wolden, ,oodat nlt! dan de-

zelfde ontwikkeling:,,kneder-vormen-maken sehad heef t.

Zeer ÍÍequent is het gebruik van werkwoorden, velke. sta,n

,,vloejen. stÍoomen' beieeken! voor .,spreken . Mer denkt
hierbij vanzelf aan Ned. uitdrukkingeí a1s:,.rloelcnd sprekcn.
een wooldensiroon ol -uloed' e.d., Lat. funderc, ftnditate
rcrba, - sonos, - preces, Iuse dicere. In het Hebr. is !r!n
(st. !:l ,,stroomên") net o[ zonder een substantiel a]s if-lN

: ,,spreken'. Evenzoo ïDn . Dit spraákgebruik is begrijpelijk
als men denkt aan de iuist vernelde beelden €n aan uitdrtrkkjn-
gen zooals ,n-f ïib: F1r!\e.a. Àrab. si/i beteekent ,,stroomen",
in ll.sieílijk spreken". Het Arab. adj. rallálr lett ,,veel
uiigietend' klijgt de beteekenis van ,,wclsprekend .j) -Ov€rziet men dit aiies, dán lijkt het wonderlijk. dat BaLthr')

1) Zi. Gêsenim WB. iets verd.nts is mGscbÈD, dat Syr. r:lD

naast .,ódenen beteekent ,.vdtellen" ên het bekerde làat-Hebr. iriu
dat toch Nel Dct È\,ll' zal sanrenbansen, dus .,herhalen,

apsonnen den zin krijgt van: ,,wc.t.lhn, leeret (:'luD).
2) Over dn Nóo (i. verband ret H.b.. llD I San. I 15, Ps

102. r) vsl. S. Paztunsii in ZDMC LXX (1916), p. 470 v en LXXI
\19)7), p.270.

3) Etynol. Studièn p. 16.
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naar aanleiding van lr,!n schrijftr ,,BeilàuIig sei bemerki, dass

,,hiph. ljrl ,,spdcht aus, verktindigt" . . . nicht als Metapher

,,aus !:r ,,spndeltr angesehen werden daÍf, wie es wohl irn.

,,mer geschieht; dalilr ist dd Gebrauch in der Bdtg.,,spre-
,,chen' ein zu hàufiger und von ejnem netaphorischen Ver-
,,hàltnis liêgt kehe Andeutung vor". Naar zijn gewone systeem

postul€ert B. dan een tweede \r.ortel lrl) : N:l , Arab. nó'.
waaÍbij overigens het alleen voorkonên in de hiph. oDverklaard

blijlt. GeseÍius in zijn Ii/B. s.v. I,:r heêIi hem daaÍin gevolgd.
(lJlJ I en II). Tegenover de geciteerde uitspraak van Barth
ooeten wij constáteeretr, dat de ontwikkeling ,,doen vloeien ')
,,spreken' in de talen juist zeer verbreid is, en dat de sansbare
velklaring van lrti-r dus moet gehandhaafd blijven.

Ned. nenen > ,,opnenen met den gêest', vetnenen. Even-
zoo Ft. prendre apptendíe. La| accil'erc, Gr. xanlctpp'ban.
Vsl. nos Ned. stijpen bestijpen. (be)vatten. pakken. enz.la
het Hebr. nPt, lob. 4, 12: rn)D ïDr, !)lN dpn), Ps.6, 10: ..rDU
nP'!n9!n'nen vele andere pláatsen 1), Syr. lrt, Arab. ái,t IV
,.omge\en. onrvaÍen. begrtpen .

Andere werkwoorden voor ,,besdjpen ' geven een assocjatie
te zien met ,.staan': Ned. reritaar ( Franck-van Wijk: ,,samen.
stelling van ,,staan'... Íet opvallende betêekenis ). Inder.
daad is deze ássociatie voor ons gevoel niet zoo onmiddellijk
duidêljjk. Dat ze everwel in de voorsielling der menschen op

de een o[ andere manid aanvezis is, wordt door de taldjkê
parallellen ln verschillende talen bewezen. Vgi. Ned. leíen
(: ,,toeven, halt houden") op, EDs, to unde$tand, Gt.
iniozapar, laat-}let'. !, rDt. De hieraan tên grondslag lig-
gende gedachte is blijkbaar dezelfde als in Ned. zich op de
hooste steUen, op de hoogte zijn, komen, oók. op iets konen,
Aftb. ittalaa ale.

Wij kernen in het Hebr, een w.w. )l;r o.a. in twee betee.

3) Zie Heílp.if,, Bibelkrit. Notizen, Baltimor€ 1893, p. {1.

kenisser: l. ,,schitteretr, schijnen" Job. 29, 3r'DNr,,}) r'D $,:r,
Jes. 13. l0: ÈrN r5jrt, ea. Vgl. Aráb. à/ál ,.nieuqe daan enz.
Hierbij behoort waarschijnlijk ook subsr. nlry1 ir nlnn nDlrD

Jes.61,3r ), Hab.3.3: nlnnr// r.ïn. Gesenius ondelscheidr dit van
het neer bekende: 2. ,.iuichen, loenen". De segevens ten áan-
zien van andere zinv€Nante stamnen wijzen echter niet in die
dchting. Vgl. Heb..rn$, Ps. 104, 15: E,$ t,nlnt en Ies. 12,6:
!.rï 'tnr eÍ2. (ook hier Ges.I en ÍI; evenzoo Kónig), rs5, Arab.
,,schitteren (daseraad), hierbij Àss. pê,su ,,vit , Hebr. ,,luid
juicheÍ'; r.Jltl rh$à, enz. Het Syr. h9! komr in beide beteeke-
nissen voor.,) In het Ned. )s schitte.en scheÍtercn etymolo-
glsch hetzelfde woord. Vsl. ook de ad;. scftel en,hel (van lichr
en van selÍid; werkwoorden scha en eD Dll ha en), Fr.
éclafe. {éclat de rire, de luniàe, enz,). Ten slou noteer ik nog
in dit verband, dat Ned. pracht' in hêt niddel- en oud-Hoog-
duitsch (órê,{f) ,,luid seschreeu,v" heeft beteekend. Men he.fr
in al deze sevallen veeleer duidelijke voorbeeiden van syn-

Hebr. rh is oorspronkelijk ee! \v.w. van beweging: ,,door-
gaan , (Syr.,,splijten ) ,,varen, glijden", Ri. 14,6 enz.rhS}nr
'n nl'r t,t, ; lI San. 19, 18: lïn r9r I vandaar,,goed gaan,
dóórsaan, gelukken", vgl. Àrab. nld, ,,dooldriDgen, succes

hebben", Il, I .,splijten , lV ,.geluk hebben, slagen . Ned.
vootspoed. Lat. succede.e (succes).

Opnèrkelijk is de vaak voorkonende overgang van de be-
teekenissen ,,bewaren, vasthouden' > ,,aankijketr' (met den

1) Hierop wijst h.ael ErÍar in: Hebrêv Llnioí Collesc Annual, XII-
XIiI. Gnc nati 1937 1938, p. 85.

,) Zou de stan ny) welticht ook io dezen sanênbans thuis behoorc!?
Syr. nll ls ,iclitt€ren, schijnen , Hebr. n$ sch'jnt ahhds o,a, in g.-

bruik geveêst tê zijD in de b€t. ,,zingen, Eusiceeren . - Van dên stan

lïr, Bijbelsch-Hêbr. = ,,Iluiten'kon! Slrach 50,7 voor: hirlrD uDt
blijtbaari ,,schitte.end, stElerd ; vsl. Àrab. irÀ lV. Ook dir ve.dêld ik
hl€r voorloopi€ p, L
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blik vasthouden, ,,in de gaten lolden ) en vice verca; het be-

grip ,,aênkijken kan n.l. ook Jeiden rot .goed h het oog

houden > ,,bewaken. behoeder . Hebr. -r) {r\i) ,,bewaren ,

Arab. n?a Eth. nsr ,,kijken . Vgl. HebL. nl9! ,,doelpunt

{dJ. ípn ir her oog . ar .. ".:u \ t sJ t . t j. r-.! Lr -.:u .:!r .

Omgekeerd Arab. óaftá (iertiae w). 1. aankijkeD 2. bewaren

(zie Lane, Àrab.-Eng. Lex. s.v. ). Vgi. Ncd. a,aa.nenlcn, setuaa*
oo.dcr naast bewa.en, Ft. gardet 'rcgatLlct, Lat. serrare-

al)setnrc, tue.i-íntneti. Ook cle Gr. werkrvoorder 'ptrolar en

rTr,,ldzrar geven een zellde onhvikkeling van beteekenissen te

: ien r-r d" WBB.).
ZeeL belangwekkcrd. naar niet zoo semakkeiijk te verklaren

is het gebruik van het rv.w. voor ,,vallen in vele talen voor

,,gebeuren . Ned. rallen, rcuoallen, LaÍ caderc, accide.e

(snbsi. casus), Ft. tanbet. Gt. díuco', Hebr. llr iRo.th
3. 18: r:1 )!r "ljN, vgl. Ezr.7,20), Arab. o/.. - Naast het

ke"de s'.rv. ir';r ' - nril he€ft het Hebr. nog eeó i-rrn,,!a11en

(Arab na',a, "ql. Syr. Nntn; ook in het Eg. en h€t Kopi be-

kend). Bij Gesenitrs WB. worden deze s'eer als i-rln I en ll
ondcrscheiden, evenals door Barthr), hetgeen gezlen de ge-

noemde Íeiten niet waarschijnliik js. 
- LIoe is deze samerhans

tusscher .,vallen en ,.gebeure,r' le verklar€n? ÀÍnsi Siíig,
,,Das Àlter der Anordnung unserer Kasus und der UrspLuns

ihrer Bezelchnuns als Fá]le'r), die over di! probleeDr spreekt

denkt aan €en sanenhang net he1 dobbelspel Er is echter €en

onstandjgheid, rvaarover S. niet spreekt, en die dtridelijk in

een andere richting wjjst. Het blijht namelijk, dai het omge-

keerde, dus .,opstijgen' en het causatleve ,,cloeu opgaan ,

eveneens in verschillende talen gebfuikt qordt voor het ,,ver-
dwijnen re$p.,,doen verdwijnen'. Zoo Ned. opáeller. Lat.
tollere, Ft. leuet (uie séaDce), Hebr. nt!, speciaal in de ni.
(Nu. i6, 24:],:bD ]i!)n enz.), verder { il} ,FNLrn) Nrnr,

r) Etyr. Studiên. p.
2) Tnbineer Beit.àge

71, Zijn ÉdèneeLing is ccbter niet overtuieend.
z. Àlteitunswks, 13, Stuuq. l93l; zie p,20 w.

Àram. 7lo, SyÍ.'r! , pa., Arab. rf. laat-HebL. iri . Voor
voorbeelden uit nog andere talen ,ie yerd.yes, Largage, p.

242 Opgrord \áno o.'\lo"drg. m., " ",,r L.i nei,1,r.
constateeren, dat er in de voo.stelling der meDschen vdj alge,
meen tusschen valLen en s.b.dten aan den eener, .n apstrst
en ve.doijnen aan den ancieren kant een nalwe connectie be-
staat. Oí hie! de analogie net ceniq natlrtrrverschijrsel (wolk,
nevel, danp; vol. 1.lt'r'r ;r5ir.t ) in hel spel is, en :oo niet. \,at
dan anders de psychologlsc|e verklaring van d;t in het oog
vailende taalgebrujk is. kan ik niet ultraken. Nlaar in elk ge,
val lijkt het niet geráden orn, zooals nen in ler geval ;1r,r-
ir re.tdl gcdd.n \eprr Jc- L Il".. Ll:l.l l,,r .,d,1".,rq
cioor het aannernen van verschillcnde staruen te verdxist.ren.
Hrr gcral is onge'w: rel. $ "rd r"o"r l-p r:,op.,J \o der .

Niet heei doorzichtig js de Hebr. stam i:t met zijn derL
vata (l)D - :È ,,verzorger. -ster", nl:D) ,'r!' , ,.vooraàd
i:q!,,,arm r ), \n):DnpÈilil,.qewoon,ijn ( ?). la!r!lebr. i-j:c
,,gevaaL' (vgl. i:9, Prcd. 10.9). Ccscrirs nermr nicr nrinder

dan dLie veLschlllerde sranrDren .ar \,Vaars.h,jllijk zal lrer
in clk qeval aan meer dan .én wortcl n,oetcn cleoken. MaaL
dat de twÈe Jaatstgenoende nauv bij elkaar beh.ore,,. schijnt
nij volkomen zeker op grond van hei feit, dat p.olce..r.
erua.èn, seuaan zíjn, oasen. riske.ren, getaar l,rope,, seda-
siologisch ten narNste met elkander samenhangcn. Vgl ex-
peri-o. (aee,i ottel), pctitus pe1i.rlo, (€isenlijk ,.proel
dar ,,gevaar'). Ned. errarer gcraar D. plaars Nu 22. iol
\i]DDn PDnn beteekent dus óÍ: ,.llcb ik hct ooit gcwaagd àl:
,.Be ik gewoon gerveest . OI dan verder l:t eigenlij! dc

perifds is, er s.ij hier een soo.Lqclijke beteck€Disonts,ikkellrg
voor ons hebben als h plesd, ( . ,.geNoon :ijD ), Dui. pfle-
gen - rctpLege,l - ,.rcr.orÍt ' (nD:D i! ) m?g hi€r als
€en mogelijkheid g€opperd wordcn. lijkt mij echler op srond
van het beschikbarc nateriaal lro€iliik $et zeki:rheid uit r€

1) tslbyl. n!3ftên{ ,,brqernan
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IL Beteehenisveranderirg€n uit cultuur"historische oorzaken.

1. Substantiua, adjecíiva.

In zijr dissêrtatie ovet netia er u,iot,o6 (Utrecht, 1925)

heeft I. Heneltik de beteekenisontwikkeling van den Griek-
schen stam Íá' no' besproken: rríro6,,arbeid, ?l're,,arm"
(eig. de niddenstander. die noet vr'erken voor ziin dagelijksch

brood), dan "or49óe ,,slecht". Dezelfde evoluiie heeft róïroe-
íoírr0l.,,jnspanning-moeite-leed-elleÍde'slecht". De laatsi-
genoende beteekenls komt daaruit voort, dat de Íc€ia de

molaliteit ondermijnt en qenakkeljjk tot geestelijke afstonpins
kan leiden r). Men denkt daarbii onwillekeurig aan Spr. 30, 9:

,,Geef mii armoede noch riikdon, geef nij het daselijksch
brood, dat ik noodig heb, opdat ik LI niet ten gevolge van

overvloed verloochene en zegse: ,,Wie is God? en aan den

ánoeren kant nier door armoede gd sleren en mi. tergri pe á.n
den naam van mijn God. Dezelfde opvattingen en ondervjn-
dinsen, di€ zich in de genoemde Gr. woorden weersPiegelen,

vind! men in verschillende andefe talen telug: Harde ar-

beid > lijden, verdri€t > slechthejd. Geli;k bekend was even'
als bij de Grieken ln de oudheid ook bij de Romeinen de arbejd

geminacht. De slaven waren eNoor om te werkenr de vrije
man behoorde zich daarmee niet op te houden. Àrbeid gold als

een last, als een noodzakelijk kwaad. In lsraël daarentegen

sold niet de arbeid als zoodanis als een vloek; de nensch was

daar inners voor seschapen (Getr. 2, 15 ) , naar dat de nensch
tetr koste van het zweêt zijns aanschijns ziin onderhoud noest

aan den tesenstrevenden boden in harden ar-
beid zijn vruchtd moest ontwoekelen, dat werd ook daar als

een vloek sevoeld (Gen. 3, l7 w., vgl. lob. 7. I w., e.d.2).) -Bij dit alles nu is de taál alveer de levende jllÍstratie; vgl. Lat
laóor ,,werk, eltende, ziekie' (st. lar, lapsrs sum ,,neerval1en,
wankelen") - tabotate..werken, lijden". Hebr. lnr t. werk,

arbeid (Arab. a',at) 2. ,,eeÁriet,lijden (lDr tD! , t€r.
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20, 18, enz.) 3. ,,slechtheid' (DDn // fÈ!, ps. 7,17 e.a.p.\. De

beteekenisseÍ ..ellende' en ..slechtheid' zitten ook in Hebr.

liLi{ (afleiding oDzeker; disschien sarnenhangend met Àrab
'jn ,,vernoeid zijn i in dat seval zouden dan al de d.ie betee-

kenisseÍ van lnrr ook hier verecnisd zijn). Hebr. Ta (rtv.

nïn) beteekent 1: ,,ongeluk, verdriet (fob 6, 2: rhr']/lrt!))
2: ,,slechthêid. onrecht" (lob 6. 30 ll n1"t e.a.p.). Vgl.
verder Ned. snood. oorspr. ,,schamel, arn > ,,slechC'. Fr'
néchant. lolge s ?ijn etynologie (lnéchéant) .,onselukkig" >
,,slecht . Vel. nog Ned. erende naast: een ellendeling en Ft
Ie na|. H.t Gr. xazóe heeÍt als grondbet€ekenis: ,,uitgehon-
gerd, schamet" en wordt dan: ,,slecht". Geheel parallel hier-

n* Àmb. rlh ,,vermoeid, uitgehotrgerd" > ,,slecht '. Ik roteer

ten slotte, dat in het laat-Egyptisch en Koptisch eea woord
eóiên (: Hebr. :N ) bestaat (zie Gesenius wB. s.v. |'rN),
dat wat Gesenius niet opgeeít - de beteekenis ,,slecht

heeÍt (Ernan s ! 96). Uit al deze parallellen schijnt te vol-
gen, dat Gesenius s.v.rTr:l ien onrechte aangeeft: ,.i. UnfalJ,

VerdeÍbe!, Unsliick. 2. aktiv, vas Verderben bringt,
Frevel . Ook Ehrlich, Randglossen ad lob. 6, 2 noot: ,,i:Tlr

heisst ursprnnglich und eigentlich Unrecht, Frevel, und erst
daÍaus, weil nach 5, 7 die schwersten Leiden durch schlechte
Merschen verursacht werden. entsteht die Bedeutung ,,schwe-
res Leiden' geeft €en oniuiste voorstelling, ondat, zooals ons

sebleken is, juist onsekeerd de beteekenis,,slechtheid" zich
dltijd pas uir die \àn ..llende onrwikkelt. .

Bekend is de beteekenisovergang, die in vele talen voorkont,
van ,,vee" tot ,,bezit, geld' en vice ve.sa, hetgeen natuurliik
allebei zjjn srond heeft in hetzelfde feit, dat het hoofdbezit in
vee bestond. Zoo heeft zich Hebr. nl?! (van nrP

bezittetr") gespecialiseerd tot ,,vee" en omgekeerd heeft ux)l
(vgl. t,)r ,,djeren') detr uitsebreiderên zin sekiegen van

.,have, goed". Evenzoo Àrab. nál. Vgl. ook ÀÍab. nakd

,,geld" rnet nalrad,,kJeine schapen' en Hebr. rPr (lI Ko. 3, 4,

Aro, 1.1) ..schapenÍokker". In de Europeesche talen vállen

1) Henrbtk, ).c. p. 77, 87 enz.
1) Voor de waad€€ing van handenàrbeid in hei alqeneên vgl nog

Siràch 38. 24 - 39. 11.



-30
hjd t€ verneldenr kapitaal \\aD. capita boum), Lat. pecun't.

,,se]d (< pe.Í!s,,vec ), Eng. caf,le (< capital). Eng. tee =
honorarilm == Dui. ,,Vi€h . Ned. ,,vee' (vs1. Ned. fooi); van
N€d. scraf is de oorspJ,onkÈlijke beteekenis .,vee' (Franck-
v. Wijk). Fr. sagna - ottà'Gern. .,weidanjan en Ned.

,,rveiden", tlus eisenlijk ,,veeteelt b€drijvetr'. Gr. ,riro. (st.
zr4 ,.vers'erven. bezitten") en tegenwooídig op CíeÍa ztitta:
,,€€n strk vee'. Van oud-Ned. ,,nart' : ,,strk vee is Ned.

lr"nipten aÍlorn.r'g r Fr rn.k r Wrrl, r: \ul vpÀq Vend.le..
Langase p. 247 v. Als curiosit€it noge in dit verbánd ver-
neld worder de in dên Talnoed voorkomende verklaring van
de uitdiulking lNr ]nu! (Deut. 7,13,enz.), nN n]-rlr]hu
'n'r!r.

Een soort.cJelijk cultusr'historisch proces als jn het vooraf-
gaande geval v€erspieg€lt zich in de woorden voor ,,voedsel
brood . Het brood als algemeen voedingsnjddel komt pas in
betrekkelijk laien tijd op. ook bij de Semietenl). De rornaden
voeden zich hoofdzakelijk metvleesch en nelk.!) Hierdoorkont
het, dai voorden. dj€ ooLspronkeli;k ,,vleesch beteekenen, den

rujme.en zin ftrijgen van .,voedsel en eventreel later weer
onder den invloed van de veranderde omstandigheden de se-
specialiseerde beteekenis van ,,brood , tervijl ongekeerd ook
algeoeene woorden voor,,voedingsmiddel" speciaat sebruiki
*'orden voor ,.r4eesch r dit laátste bijv. jA Ft. uíande 1 ,,ui-
oenda" en n F,ng. meaÍ < oud-Saks. ,.nere ',,levensmjddel 3).

I
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Het Hebr. js in dii opzichr zeer leerzaan 1). Hebr. Ènl =
Àran. /alfr ,.vleesch heeÍt, zooals bekencl. de beteekenis
,,voedsel, brood" gekregen. De oorspronkelijke zin (vg). ook
Èinr) is nog in enkele teksten bewáard. H€r woord i-r-NuD,
vclsens Gesenius WB. ,,unklarer Et-nologie", noet nijns jn-
ziens aÍgeleid worder van tNtr, dat .,vleesch beteekent (ook
als voedsel, Ps. 78, 20) dan: ,,voedsel in het atseneen: Ex.
21, I0: !'rj' Nl n|.]j]}r nntD) nrNnr). Blijkbaar is dat woord
dan evenals bn5 ook €ennaal voor ,,brood" in gebruik seko-
meD, lnáar in dje beteekenis spoedig verdrongen doo! bnr.
Het woold n'rNub .,baktrog' js daarvan dan nog het eenige
spoor. Ook ïe ,nï! 3) en lrti ') behooren hierbijr zii b€ree-
kênden álle oorspronkelijk ,,dierlijk voedsel', dan ,.voedsel in
het algeneên. 

- OvcI de werkwoorden voor eten in dit ver-
bánd zie verderop.

Dat LaÍ. fanuhts (.,slaaf') en lantlia (,,slavenstoet. fami-
lie") met elkaaL samerlar;tr:. sr:?t vast. Dierdch') schrijft
hie:rmtrent: ..Zrr Familie $'ircl gerechnet uDj áhnlich be-
zeichnet die Djererschaft . . . '. Anderen zijn van meen'ns. ctat
de beteekenis ..slaal hrispersoneel píjmair is. In elk gêval
h€eft ften in Ned. gezin vergeleken net Dui. Gestnde biijk-
baar dezelIde conbinatiej de oorspronkeli;kc beteekenis van
dit woord schijnt te zijn ,.reisqenoor. reisgezelschap , enz.
(Franck v. Wijck). cr. óorloc:,.staaf" beteekende oorspron-
kelijk ,,huis d) Merkwaardis in dir verband is nLl Hebr. -nru
,,slavin" - 

nnluD ,,fanilie". Verder koftt ner Àrab. ulj
.,Gesindel, eig. Stannbaunlos (Gesenius WB. s.v.) etymoto-
sisch orereen Hebr. un' ,.familie" en zijn derivaten. Hoe dit

I ll ',b ni.ov.' \.oera.n h-'T1... r:icrhr. rl,id"nl 9tt, o.
15l wv. qc<hrc\en

1l Zoó ool, in Jo r,ód,\. or.rtpv, nq r-tr.l) i--Nu Eioêrddroic
'. dc v"rl'J'rd. dc Alrn F.'i "t Px " . 0 voor de-. beteekei'r appt|
ir"Ïr: *fiur ntNi, ']\È!jit nIiD ntNur_

3) Oíjuist in de wBB. onde$cheiden ah I ên IL
{) Tên onredrte leefi Ba.rt, Eryn. Srldiên, p. 36 lltD i. den zin va!

. voedsl n. Ar.b .,i .n \crb"nd qrrten h.enqer D is reeos rerp.hL
door Frankêl íBêitr z Às. lll. 77J beshedên.

') o.t. p. 254.
o) ziê de plaaken ii F, Mulleis wB.

1l ,.LaÍe di farè il laíc a .ragpêrfuito rardà (Gdrd,, ,,D€lla sed€ pri-

nitiva dei popoli Senilici in ,.ÀÍi dellà R. A.adèóià dci Lincei meno-
rie vol. III, Roma 1879, p. 59f,'. Vsl. nos het derkwàaldigo verhaal

bij H{od. II1 22-23.
2l Vql. de uiteÊnzcttinqen vr. 5. F.:inlrcl Aran, FremdwóÍer. p.

30 w.
3) Een aardiqe pa.allel hierbii is Gr ae.n.rlin,lètt. ,,toespijs, dat

op ler eiland Keos lot op den das wan wanrlaas uitsluit.nd gebruikt wordt
nr d€ berèelienis ,,kaas . (Ae.s in: ,,Malanlcs E,nil{ Boisacq, (Ànnuai.ê
de llnstit. de Philolooie et dHist. orient. et slawes, Tome V, Bruxelles
1937. p. 32 v\.\
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alles p.ecies te verklaren is. js nog ni€t votkoner) opgehelderd:
maar dez. parelleUen verdienen zonder twjifel zeer de aán-

De woorden voor ,.schip gaan in vele taten uit van ,,vat.
schaal, kuip e.d. Zoo Ned. sc/i? (cr. o,,1?o., vLrts. Lat.
scipas : ,.drinkschaal j zoo ook nos r,tip in de oude ceÍÍI.
talen)r G!. 6záTt .,ktip, rroq, nap >,,boot" Gr. rïxoro6
,,beker" > bootl), Lat. al&us,,.bak, emmer" > ,.boot,; Fr.
,a'iseatr. Ens. oessel < Lat. ras. Vgl. nos ons a.k(e) (aíke
des Vetbonds, arlre NoacÍs). In de Seni€tische taten is het
eender: Hebr.(-)\iN : ArÀb. ',ná ,.vas",n:r beide bereekeris-
sen; de aÍleiding van ir)i5D is onreker: Nóideke r) zoekt ver-
band rnet i:c .,schaal'; vgi. nog Nr!) itl Jes. 18, Z; over Arab.
iádls rit Syr. DïNp : Gt. záóo; zie F.ànkel Àram. Fremdw.
p. 2l 9. lb. p 2 l 8 ovcrAram. s..r:N,.schip uit Hebr. n:Ïr,,trog"

De stad heeft haar oorsprong in een áantal huizen. die in
een kring {rondom een put oÍ een h€itisdom) seplaatsr
worder. Vardaar de etymolosische samenhang tusschen Lar.
urbs en oíbis. Evenzoo komt van den Semietischen sram r)l
.,draáien (hiervÁn ook rrr ,,geslachr", ejgenlijk peliode) een
subst. (Arab.) dá'. HÊbr. rt:r lles.38. 12),laar-H€br. nrr
enz., w.w. tr.r ,.wonen , terwijl verschillende plaatsen Dór of
Doe.a heetten. Vgl. nog Aram. N!-r: (st. lr)).

De s:oorden voor ,,lot ontleenen hun naam dikvitts aán
het voorwerp. waarhee setoot wordt (staafje, steentje. pijl),
er gaan dar verder vaak beteekenen: ..deel, bezit. levenstot
e.d. Zoo Lat. sors. GÍ. áieo., Hebr. ''ïr (: }.Jab. sa.uaf
..een steentje ; daaruit Gr. zo|!.niu, ons Íoraat), Hebr.
Èrl .í) : Àrab. *s ..door pijlen (als tot) deeien > itr het
Hebr. ,.waaLzeggen, $,ichelarij doen , in het Arab. Éis'1a,

I ) In h€r \À'8. van F. Mullo is dc volsó . I d 2 waaFchijnlijk on
te ke.ren.

:) ZDMG. XXII r.5tó.3) voor d! rhcs. ran S l).i.l.s (in FêsbdÍifr D. HoÍIránn, p. E7
v.v.) rrr EDI .b.scho!re. beteekenr is crymoloíisch qeen aanknoo-
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TLrrksch Áisner ..het lflenslot . Hebr.ïn pijt \ Àrab. /rar
..lot. !Èluk ,) Ijvrnzoo Àrib. sáÀ'! pijl. d€ct. ror'.

Clltuur-historisch van belano is de beteekeDisovcrgang van
de begrippen ,.gewoonte rot ..rechr" en vicc versa. Vgl. cr.
iror, Lat. 

'ros, 
nores, waarl,it ons ,,oraat. Vcrder cr ,ri1,.

..instellina. recht qeq'oonte .,tlz? ..rccht. gcNoonte eD óo,rq.
f-at irsol.ns...ongewoon >.,onbeschaahd . In h.r cbr. bccfr
men dezelÍde ontNikkeling. Wat ongebruikelijk 

's. 
js niet Íloed

(vgl. Gen. 29. 26 e.d.). u!u: (atq€leid !an .iL ..richrcn.
recht sprcke! ) beteekert , recht , naar ook .gcrvoonte .

Dit laátste \!,oord ontNikkelr,ich dan.og lcrder kÍ den ;iD
van ,uitellijke verschjjninq ll KoD l, 7: rr.Nn Éltrti irD . Pr€cies
zoo Gr. o7i1sa ..houding. nênier van do€n. kle.dina e. F..
tenr.e. Vgl. ook Lat. Iaótros >, Ft. habit de. tnbit; Eng
ctrsÉor?, Fr. .otrla,re t. costrdnc. Arab Íaj'a ..vorx, uitertiik
>..kleeding"-

2. Wctkaoorden.

Zooals ir het Ned. tnl vên s,erkwoordei rn uitdÍukkinÍlcn
wiizen op ontleening aaD de,cemansinal (hel.Dden. !rn sLrcck
ziin. lit de ko€rs raken. van $,al steken aftaketen .r lete nn-
dere) i) zoo Neerspieselt ,ich in eeD recks Hebr. NcrkwooÈ
den. die eeD rust of ccn beveqinq a.ndriden. h.r otrde be-
doeienenleven. ED ook hie. valler rveer vcrschci(lcne zccr
leelzam€ parall€llcr ujt dc Indo-GeL aanschc taieD tÈ vrÈ

Hebr. )èi .optrekl<cn rejzen gant uit vrn hcl r;1rnlit.,
van de te'itpin (in Ri. I6.3 en 14. ]es. ll.20 staat riè: inr;
ook hi. !'\Dn Ps. 80,9 enz-) .!Èl = nDJ (rnNb .lnD,r ps.52, 7;

') wi.schijnlijk hedt rên Hdr \.n o.k óón hnl in (t.o :in \rn
,lor' in I!et boek lob (31. 6) \!n u!* ,Íjjr td is onqcll,Lkis wl.

lrllNÈI lcr. 17- ló. Zie 1. È-iín,, À Contributior to ft.trcN L.\icosraphy.
N.Y. 1924, p. ,16 v.

3) Zh dc vooys. r.. P. l7
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i1llNn lI'L. lfnnDn Detri. 28, 63 en in den Taln.rFlr ))lDi /,/
nrir!'r nèN) en Àrab. n:. Ook Hebr. l\t-rli toonr dezelfde
beleekenisovcrgangen; vgl. Job 9,5: r!r'Nh Eri i'rrrbi
(,,van hun plaats rukken") mer cen. 12,8 en 26,22: Eubr,-h!\.
Vandaar ook Spr. 25, 1: ll,-I)n eisenlijk ,,van hrn ptaats
rvesrukken" > ,,overnemen, copieeren . In her tat€le Hebr.l
.vertalen l). Zoo kornt ook van nDJ Aram. NnDl ,,afschri[r,..
A.s. aÀ/rr. nr,/rr..er.Êrpr \opjp : \and. .een e\enptaar eer
lezing" Ned. .,tritrukken vên de rroep, dat clezelfde jdee
schijnt weer te geven, is vel ondeL den invloed van Lat.
e'eue'e (signa) onrstaan, is dus oo.spronkeiijk een militaire
tern. De ontwikkeling js hjer en .laar dus ni€r precies eender,
naar toch wel verwanr.

Dluir (É!!r ,.schouder") eigenlijk ,,het op den schouder of
rus van het lastdier laden" vand. ,,zich s ochtends vroes op
veq beseven":). Vsl. Àrab. srl, ,,de bagage op het rijdier les-
reD > ..'s Dachts rei:ên" ên den alg.-Senietischen stan llD -
ils ,,bÈpnhken. beladen", Àrab. ?n .,Íeizen".

Àrab. uÍt beteekent ,,opspringen" {ên gaan ,itten) op een

kam€el of ander rijdier. Dit is blijkbaar ook de oorspÍonketiike
beteekenis van het H€br. aequivalen! :r,', drs ..op:itten en
aêngezien het Senietisch Dier onderscheidt tusschen her in-
choatieve e. het statische (vql. Dir ,rD!, enz. ) ,.zitten, wonen ,

Hebr. Drj heefr als eerste beteekenis: ,,rich verheffen, op-
springen" (op het rjjdier). Hi€ruft wordr duidelijk. dat men
van dezen stan heeft: 1. subsi. Di (daarbii denom. DbD-n
.,hooge staak" (zich vefheffen), daaruit: ,,duideljjk zichtbaar
tecken' > ,,wonder" en 2. DrJ .,vhchten'. In les. 30, i6:

1) Daarêntesen belóórt int. srootspraál" nier fiierbij, haar bij pFjj
.,oud-sroot', vsl tlrj in lrtllr-i n'È.ltr lutx) And.* E/rlicn, Randgl. ad cen. 19, 2. Zijn uftoenzct nnen liitten
nij .venwel niêt overtuio€nd.

3) Voor uh (Hoosl. I I ea ó, 5: boteck. on?eker) Taln
,ópbonrl€n , Arab, iis.,zittcn iie Nó././.Íc. Ncuc B.ftr. z. Scn. Spracb-

35 -.
)D))F p It DDI DD tj is een lvoordspei bedoeld, dar nen nog
niet had opgenerkt 1), de juisre vertaling isr ,,cij zegt: .,neen,
wij zullen op onze paarden springen r daaron zult sij vluch-
tên. i) - Uit deze beteekenis van DIj wordt ook pas dever-
brndrng n-:- Dl.r I Ri. o. 2l 

' 
begrijpel.,k.

Het afglijden o{ neerdalen van her rijdier is het teeken van
het zich ergens neetlaten, neetstriLe",.,zich vestigen". Zoo
HebÍ. i!) ,,afstijge. , Gen.24,64 en zieF.i.7, i2: pblr Ë$!r
Gen.25, 18, tll rn* f),j! in,,vestigde zich':t), vgl. ib. 16, 12:

l)rr' r,nN l) \J! !lr, Tnt-.-Sy". :u, ,,afdaleD , Nr:!/ ,,burrr"
(vgl. Ènr) ,Nl-l]:ru,,voonwijk, buurt . Verder: lPiïrn, Àrab.
nzL, ,,aÍsttjsen , manzil ,,woning . Evenzoo Arab. ia/cafa (syn.)

mpr Hebr. t:)' ilr loet;n: ..hij remand ,',i :1rrek ncm ;r'
Ook het losmaken (van zadel d bepakking) (vgl. nn!,1

Ë,lD)n, Gen. 24,32) wijst op het halt maken, het zich neer-
zettên. VaÍd. Àram. *rl, {Nirrrlrr: : Hebr. nD ,,legerplaats,
woonplaats ), Àrab. lalla nal.tal, Gr. za iuyu, l'led.: een

Het ('savo.ds) teruskeeren in de tent leidt tot de idee van
.4st. Vand. dat Hebr. :)u naast ,,teÍugkeeren ook ,..usten
beleekent;): Jer.4, 1;Let tweede rld,n ,,Gij ztrlt rlst vitrden",
subst. (l-t)r) ;r!ru, Ps. 23, 3: f:]ir\ \rr!.r. Evenzoo Àrab. rj
,,terugkeeren Hebr. tlr , dat niet in de eerste plaals be,

teekent ,,oosenblik , naa! ,,poos" (< pauzej vgl. lui, !)r:
lDrD ,,!ust 0), vgi. Ned. uerpoo:en. 

- 
Hebr. nlj is jdentiek

n€,t Arab. ráÀ ,,neerknielen (kameel).
)) Z\t 15t. Eitan in: ,,Hebrew tlDión Cólt. Ànn. XIl-XIll l9u7l38,

P.72.!) De behandeling van den staD D 1 I ên zijr derivata in Gesênils,
WB. is onbÈvredigênd.j) Onjlisr BóLl (in:rÊkst ên Uitleq): ..Nàs tor tasr'.j) ÀDdère óntNikkeli.sen uit het bcorip ,,Iósn.kèn ziii: L.besin
nên : Àran-Syr. 'rÈ', Hebr. ,nn ,ntrF, 2. .,vdodloven :Arm.,riy
A.-J. l.,"tt" l"txt I le" T.:-i.1 ,-Lp S)r -)0.-N. Op| t"a.
> verbieden, laat-HeLrr. 'lDN iDn (zie Levy, Trln. Wts.)i) Zie hierover D. Yerrin, ir Dltu9, V, !. 264.

q In de WllB. (zÈ bijv. Geseni$ s.v.) he{scht bier weer allerlej
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Voor .ochtond heelr men,n het Hebr. de wootden -ir

en rnu; van beide stamnen homt een w.w. iD pj. voor in den

zin van.,zoe[en . Ook dit kan weer niet toevál]ig ziin, hetgeen

bir 1áaer onde -oel ook drrect blrjkr. Zoowel her begrrp

,,ochr+ds ond als .-o.l'en saar n de Semnr''che (en ge-

deeltelijk ook in andere) talen uit van ,,splijten. dóórbreken"
(vgl. Mela regel 15: nrnun !it:D en Ies 58, 8r !i':r tN

'ItlFi "rnur ) è-tab. Ïast,lalali (sl. ,,splijteD ): .,dageraad".

De beleekenis oDt$'ikkeling spliiten > graven > zoeken heeft

nen o.a. in Lat. r;nari, Syr.lp) l: ,,sPlijten", 2: ,,onderzoe-
ken ; Hebr. rin ,,graven (naar watet) > ,,doorzoeken, ver-

spieden . Everzoo Àrab. /rir'), verdeL Hebr' l,ln , Sam. Dln

Hebr. rir: nPl pi . Àmb. f/rs en ólr ail€maal oorspronkelijk:

,.splijien, graven naar water. water zoeken' > .,zo€ken" (al-
qeneen). Vgl. verder nos PD ,,spleet (in eer nu'r) (ver-

want zijn Arab. btk er |tk en H€bÍ. lnr) laarHebr' Pll
ond',zocler I Ten 'lo,'c 'ál'nog rp'€,,'e den 5vr' r,-i

,,doorbLeken, graven > zoeken, onderzoeken . - 
Deze be-

teekenisont$'ikkeli!g is w€l zeer karakteristiek en tegelijk cul-
tuur-historisch belangwekkend vooÍ een ong€ving, waar het
graven en zoeken naa! water een zoo belangriike rol moet

Ë<n arder. rek" we"/woorden toor ..:oeket gadr uir \dn
,,spoor': vgl. Ned. speuren, opsporcn. Lat. inuestigaíe. Gt.
i7,rtlat. Zoo duidelijk Syr. rir! pa. Ik vermoed, dat hierbii
behoort het Hebr. w.w.urr. Arab. dafs is,,een tritgegaan

spoor" (vgl. laárHebr.: lrr ,.trappen ; ook ons ,,spoor" komt
van een s,iam, die ,,trappen beteekent. waarbij Lat. spernete
behoort; met de verhouding urr - Dt5vgl. uD - Dl: ). Men
denke in dii verband ook aan Ned. óeÍrappên. Moge-
lijk behoort hierbij dan ook Hebr. 9jl ,,verspieden (bij een

1) Zeer tcn onre.htê hêèlt -8,.rr, Etyn. Studièn p, 25 ,,onder-
zoeken aus wecr van rln ,,sraven scscheid.n en het cdst€ net Àrab.
ló. geldentiíiceerd, wat Íouwens ook on andere redênên bezwaarlijk aan-

:) Ov€. vÍsrhilrénd€ siannro irl vstDlïr1,ry,p. 107.
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te vermoeden beteekenis ván i: r : voetspoor). De geivone

ve, klá, ilS is..rondloopen ..verspieden
In verband met heteeen vroeser over de $'oorden voor

,,brood en ,,voedsel", die tritgaan van de beteekeris ,,vleesch",

sezegd js, is het verklaarbaar, dat lal van $,erkwoofden (voor-
al in het Àrab.) voor,,eten' in €€lste instantie den zin hebber
van ,,snijden . Zoo Àtrah. hdn. hdin. eí2.1). Er zjjn aantr'lj-

zingen voor, dát ook Hei;À!a;.: !:x van cle beteekenis
,,snijden uitgaat. Hei subst l_rl):Nr. beteekent ,,eeD m€s .

Verder is jn alle Aram. dialectèn zeer vêlbreid de uitdíukkins
Nt-rP ,)N voor ,,belasteren, kwaadspreken , $'aaLsch. oor-
spronkelijt, ,,jn het vleesch sÍijden', waam€€ men dan in de

lerte Gt. o.ta,óaa (waaruit ons woord sarcas,rre .,bl;tende
spot ) etr weliicht ook zeptopéa zou kunnen vergelijker. Ook
Hebr. nrr is, anders dan de WBB. aangeven. gelijk Arab. órj
,.snijden (vsl. nibíà en inibíàt,,n6 ) dan: ,,eleD' (il San!.
12, 17: 13, 6 erz.). Het bekende woord n'r: ,,verbond be-
hoort, naar h€t nij toeschij.t, tot derzellden slaur. en de ïer-
binding nt: irt: verdient dan uit dat oogpht cxira de aan-
dacht. Omtrent de precieze voorstelliDg. die achrer diz. uic
drukking schrilt, :ijn de neeDingen nog altijd verdccld. i)
nr) zelf wordt geb rikt vooÍ het ve.teren van vleesch in Num.
11, 13: Fr), Ero. Daar ziet nen haasi den overgang van

. sntde' ívlee'ch). . ere, roo, -in oosc,,.
Ten slotte vermeld ik hierbii, dat Hebr.-Arab.r n:D ,,slachtên
in het Arab. het gewone woord is gewo(den voor ,.eten be.ei-
den (natbah : ,.ke ken ).r)

E€n frappante overeenkomst valt tÈ co.slateeren t!sscLe!
Ned. sclen/ren, dat oorspronkelijk alleer betrekkins had op
het,.inschenken van dranker (wijn) en sonmise Senietische
woorden. Ji" rl\ ep \," l-i"ekpn,. l,ebben: . L ,,r.re. e,, \e,
volgens ,,mild geven uitdrukken. Djt staat in v€rband met de

sroote waarde, die aan het drinketr speciaal van wijn sehecht

r) Zie S. F.á,lel. Aram. Frerdw. p.30 iDfra.
:) Vsl. Ed. Merer, Die Isr. u. ihr Nachbant., p. 55E
:,1 Zoo nisschien ook al I Sa. 6- 13.
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werd, hetgeen ook in het woord nnurD voor ,,gastnaal (vgl.
Gt. oulaóoM) uitkont. Ook staat daarnee in velband, dat het
beeld van den beker zoo vaak sebrtrikt wordt voor het levens'
lot e.d. Ps. 16, 5; 11, 6:'D)J nlD: Klaagl. 4, 21: r:!n ïltFJ
èl! ; vgl. Targoem Onk. ád Deut. 32, 33r lrnirril tr! D:,
verder het bekende ftlrh Dr: en ldaít. 20.22 en 26, 39.

dorilprot. Yan hie! ujt is dit beeld dan ook in andele talen
doorgedrongen, zooals in het Fr. cal,cer). Zoo wordt Arab.
saffát, letterlijk: ,,veel uitgietend , ook gebruikt voor ,,vrii
sevig, royaal". Een zelÍde ortwikkelins van beteekenissen

heeft men in Hebr.-Àram. !!1, {])t!irn, subst. }!u ) ,,uitgieten
> ,,lijkelijk schenken .

Bij wijze van aanhangsel wensch ik ten slotte nog de aan-
dacht te vestigen op een aantal woorden. rvaarbl; de beteeke-
nisontwikk€liDg niet zoo zeer op algemeene psychologische
notieven noch op cultuur-histolische schijnt te berustên, als
wel ee! speculatief €lement van philosophischaheologischeD
aard tot rchtergrond hceft. De groep, welke ik op het oog

heb, verdient een speciale studie, maar ik wil hieÍ alleen aan

enkele vooLbeelden demonstreeren wat ik bedoel. Ten eerste

dan alleriei woorden voor ,,zonde' of ,,vergrijp", die in het
Heb(. uitgaar van den zjn ,,nissen, falen , biiv.Ncn; vgl. Gr.
ápaprriteLt. Eer' andete associatie is die van ,,zonde er slecht-
heid" met ,,stank, vuil': zoo Gr. ploapde (subst. zo ,rdooe),

!,upo. uaia!;q raat Hebr. Aran.'tD nr: , ..srinken. zondi_

gen ; vgl. Hebr. itN:, Aram. tt'l , Syr' *Dnl) N!!)r\ ,,zonde
van ,s ,,stinken", NhDns van !n! idem (Hebr. ins ), Àrab.
Àa;s ,,Íank, delict, leugen'. Ook in Perzische woorden komt
deze oversang veel voor e).

Het zondigen wordt vaak gezien als een overtrcden, oeep
schrijden van desestelde gÍenzen, Gr.['nepfait'ea',nasapabeLr,
Lat. misrare (Cic. de Div. I,5,8), Hebr. r]]).

De ziel o[ levensgeest rvordt ln vele talen genoernd naar

1) Zie hierov€r G. róa!,n, Neue B€itr. z.
2) Ziê Schettetouítt 1.c. p. 148 e.

S.m. SasenkuDde, p. 15.
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den adem: Hebr. u'-l (vgl. qul), nDt') (vql. ltt),ïrr,nf;
êvenzoo Lat. aninus, anina (verw. net Gr. àre3oe). Gr.
nrenpa (van nré.a). lnyi $an ynya). Roem. raflet.

Eindelijk verdient in dit verband aandachr de co.nedie tus-
schen È:rN ,.mensch ên nDrg ,,aarde", vr'aarvoor het Lar.
Áofto, dat voor etymologisch verwant gehouden wordt mer
Áunas, een merkwaardige parallel biedt. Dat de verwantschap
trsschen beide woorden jn her Hebreeuwsch akijd levendis
gevoeld v/erd 1), daarvoor zijn in de latere liueratuur bevtis-
plaatsen te ovê!. Maar ook uit den Bijbel valt in djt verband
altháns één merkwaardige plaats te citeeren. n.l. Pred. 6. 10:
DDD q'P , E! fr, l)r Nh ÈtN Nln ïrt{ !r)I )':t, Ntiri i!) n\nu ni!
Deze tekst wordt blijkbaar nog altiid vrij alsemeen nisver-
staanl) jn wêeNil van het feit, dat reeds P. de Iong3) en
na hen Wildeboer t) de ontwijfe]ba jtrisle interpretarie er-
van hebben gegeven. De kwestie is n.I., dat hier een woordspel
met orN-nDrNbedoeld is. De bêteekenis van het vers isi ,,Wat
hij {n.1. de mensh) js, vel. ziin naam is eens voor al daamaar
genoend (zooveel als, ,,staat reeds in zijn naan uitgedlukt'):
daaruit is bekend, dat hij maar een ,,edán" is (aa.deuezen)

kan toch niet tvistên met Hem diê sfêrlier is
dan hii."

Wij willen het vooÍloopig bij deze voorbeeiden laten. Zii
mogen den lezer den indruk qegeven hebben, dat de compara-
tieve nethode ook op het sebied van de Ilebreeuwsche en Se-
mietische semasiologie iot een dieper en juister inzicht zal
ktrnnen leiden, niet alleên in de precieze beteekenis der wooÈ
den zel[, naar vooral ook in al datsene, wat tot den zoo be-

1) Hdseen nàrlurijk voor dên werkelijten óorsprons van die soor-
den en lln êtymologische verwa.tsctap niets bewijst.

,) zóo vertáak een wan de ionqsre beweik..s van der P.ed., B. Gcn-
se. (in Tekst en uide-o): ,,van al mt besraar is de naan reeds senoend,
€n bêl<ênd is alrc.de, yat war een meDscl worden zal, en hij kan niet saan
rcchtm nÈt HÈn, die sterkcr is dan hij. - Dàt dit een welnis bevr€di-
smden zin geeÍt, behoeft seen betoog.

3) ,,Dê Prcditer veÍaald en vertlaard', Leidên 1861.
4) I!! nráít: KuEer Handkonmentar, 1896.
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lang{ekkenden Psychologischen en ctrltuÍr'historischen ach-

te!;rcnd van dc taai behoort Ook voor de eregese var de ons

bevaarde litteÍatuu! tnag men van voorlgezette en systemati-

sch€ sludies in deze richting zeker nog menig voordeel ver-

Het was oiin bedoeling op dit nog weinig ontgonnen ter-

rein de áandacht ie lestigen en tot nader onderzoek op tc

HET PLAGIAAT EN ZIJN WAÀRDEERING IN DE

JOODSCHE LITERÀTUUR 1)

door L MÀÀRSEN, De. Haao.

Ireên êssayDe uaarde der histotie2) bespreekt Huizinga de

vÍaag, waaron we het verteden willen kenner. Naar zi;n nee-
Ding g€schjedt dat Doch olr de toehomst te vooÍzien, Íroch om

het heden te begrijpen, naar om een gezicht op het verleden te
verl(Iijgên. .,Neen, njei om de storm van het duistere heden is

het te doen, maar om de wereld etr het leven zelf, in huneerwige
beteek€nis, hun eerwige drang ên hun eeuwig€ rust Datisde
waarde van historie en van haar onderdeel. de cultuurhistorie
Het oDdelwery, waarover ik hier iets wil zeggen, is vancultuu!-
hjstorische aard etr het dient zich hierbij aan, zoÍder eenige

tendentie of l€s, die uit de gewonÍen resultaten,voorhetheden
?ou te putten zijn.

ln de neesie sevallen zijn de benamingen van verschijnselen

iÍ hêt cultuulleven jonger dáD hun voorkomen. Hetgeregeldeof
zelfs tijdelijke waarnenen van bepaalde voÍnen of sewoontetr
tíekt de aandacLt en leidt ejndelijk tot het étiketteeren van de

vorn, de gewoonle, hei verschijnsel. Zoo is ook het plagiaat
ouder dan ,ijD naam. We moeten het daarom eerst eens zijn
over die nêam. Mer verstaat eronder: het zich toeëigenen van

hrt geestelijk verk van anderen en alszijneigen welk openbaaÍ

naken3). Oorspronkelijk beteekent plagiatius, die v je nen'
sch€n koopt of rooft, slavendief. Bij Martialis vordt het woold
ock overdrachtelijk gebruikt voor letterdieÍ, die zich voor de

schrijver of dichteÍ van het verk van een ander uitgeeft. Eerst

1) Be{erkt íaar êen lezins, Oehorden in de AlgeÉèênê Ve.sader'nq
van het Genootschap op 26 ]uni 193E, aansevuld re! enkêle sesevens
dóo. dc heere. Dr L. Hhschcl en Dr G. ltalie, wien ik hGrbii had.lijk

i) l,r De rvdens./,ap rle. G.s./tedenis. Haarlenr 1937.
3\ Waatdenbóek det Nèdeti. raar door M. J. Koeaen i. Endepoh.
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iD de lge eeuw kont het woord plagialor voorr ) i plagial is naa.
het Fransch gevormd. Het heeft dus eeuwen geduurd alvorens
lnen dit literaire nisbÍuik de naam plagiaat heeÍt gegeven. De
liteÍaire plunderaals en de dichterlijke klaploopers aandegees-
telijke disch zijn niet eêÍst in de l9e eeuw geboren. ,,Ein Teil
der Geschichte aller Literaturen ist die Geschichte der Plagiate
und de! NachbilduDg zegt L. Dukesr) zoo te.echt.

\Vij willen het hier niet in de €erste plaats hebben over de
ruavoiging, Ínaar vooral over het plagiaat. Het navolgen bestaat
weliswaar in het ontleenen vaÍ d€nkbeelden, gedachten, stijl-
figuren, maár de navolger giet toch het letterkundig pÍodtrct
in een eigen vorm. geeft het een persoon]ijk cachet, een eigen
harakter. Anders staat het met het plagiaat .,vÍai méti€r de
voleur" 3). Althans zoo karakteriseert eerl Fransch dicht€r uit
de I9e eeuw het volkoner en integÍaal overneDen van let
geestesp.oduct van arderer. Heeft den het altijd als zoodanig

Ziedaar nu bet cardinale punt, waaron het in de navolgerde
studie gaat. Niet het máterieel€ rechtvatrdebescherning van de
geestelijke arb€id door het verbod van nadrukken enz. is hier
aan de oLde, naar de ideèelê kant van de zaak. Voorshands zij
opgenerkt, dat dit betoog niet in de eerste plaats een opso!1-

'ningwilgeven van het plagiaat gepleegd door de eeuwenheen,
nraar dat het wil tÍachten te benaderen een zekere evolutie in
dc opvátting aangaande datgene, wat nen ir de moderne tijd

ReedsiDdeBitbel vindt rnen plaatser, die bii'ra gelijk luiden.
:ooals M,cáa 4. 1-3 er lesaja2. l-4: ll Kon. 18 er /esaia 36r )
ll Kon. 20 en.fêsala 38 i). Zonder ons te veldjepen in de
íraag welke der plaatsen de bron is of dat beide tersg gaaD

r) Steoplitg€r, Das PlagiaÍ in dt. gti..hiscren lnc.aís., Bêrlin l9l?,

1) Orie,, XII ln51 .61.374.
r) ÀÍred de Msset bij Sremplinser. pas. 162.
t) Bde6 van leruslem doo. Rabsak.. veldov.Bte van Saochérib.
;) Ziettc van Chizkia,
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op een gemeenschappeliike bron, constateeren ve het Íeit van
citeeren zonder opgave. Delseljjke parallelplaatsen bij de Pro,
leten zijD ook aan de Talínoed niet onopsemerkt gepasseerd. In
Ierenía 49. 14-16 oeeÍ Edom staat: .zie se.jng heb Ik u ge-
plaatst onder de volkelen, geminacht onder de Inersclten. Sid-
dering over ul veÍleid heeft u de hots u\vs harten, gij die woont
in lotsspleten, die u vastklanpt aan hooge heuveltop; wanneer
ge ook hoog als de adelaar uw nest zoudt bouwen, dan zal tk u
vandaar doen neerdalen, zegt de Eeuwige. Obadja2,3, a
luidt: ,,Zie geting h€b lk u gesteld onder de volken, gij zijt zee.
geminacht. De trots van uw hart heeft u verleid. gij die woont
in de rotsspleten, in hooge woonplaats. bii u zelf denkend, wie
doet nij ter aarde aÍdalen? Wanneer se u ook verheft als de
adelaar en tusschen de sterren uw nest maakt. vandaar zal Ik u
doen neerdalen, zegt de Eeuwise."

Naar aanleiding van deze treffende pa.allel merkt d€ Tal-
moed 1) op: Eén stijl seldt voor vele profeten. maar twee pro-
fetetr proÍet€eren niet in één stijlr). Deiíhoud van een proÍetie
kan wel gelijk zijn bij velschillende profeten, de vorm, die in de
goddeliike inspiratie rnede is bepaald. komt zelÍs bii twee niet
overeen. Zulke kleine ve.schillen als in de geciteerde plaatsen
lit leíenia en Obadja zijn ter staving dezer bewering ze)fs
voldoende. We hebben in deze Talrnoedlsche uitspraak te zien
een poging om het voorkomen dezer parallel-p)aatsen te ver-
klaren zonder daarbij aan ontleenen te dênken. lnmels op an-
dere plaatsen kent de Bijbel h€t verwiizen naar bronnen wel,
zooals het boek van de ooLlogeÍ van den Eeswig€3), het boek
der wakkerenr), het boek der seschiedenis van Salomoí), het
boek der kronieken van de koningenvanlsraë|4), het boek der
kronjeken van de koningen vatrludar) Des te opvallender dat
dit op andere plaatsen is nagelaten; de Talmoed ziet de oplos-
sing daa.jn, dat op verschilende plaatsen wel b ij n a dezelfde.

ï Cf. M. Seidl \í Feíeh.ilt D. Iellin, Jcrusalèn 5695 pag. 23 en 24.
r) N"n. 21. 14.
4) séj€r hajasjar i! /osr. 10. 13 eí Il s.n. L 13.

t) l Kon. ll. í1. 6) I r(on. lr. 19. 1)tKon.t1.29.
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maar niet seheel dezelfde rvoorden voorkonen. Het:ijn
verschillerde jnspiraties over hetz.ltde thema. Zonder deze
verklaring verder te beoordeeien citeer ik haar als uiting va.
een bezwaard gemoed, dat aan ondeening zonder meer bjj de
profeien niet kan denken. Th. Nóldeke bekijkt dit verschijnsel
op zijn wijze, wanneer hjj schdjft: .,wje der Besriff des lire-
Íarischen Eigentuns den Hebráern ijberhaupt zienlich fremd
rvar, so benutzen auch die Propheten hiiufis die Reden ihrer
Vorgánger mehr oder weniger vórtlich !).

h hoeverre het erkennen van seestelijk€ eisendom aan de
loodsche volksaard vreemd was. zal in het verloop dezer
riteen:etting .og blijker. Zeker rnag aangenornen worden, dat
n deze zeer oude tijden, waar,n de Bijbelsche Íigure! oprreden,
het eigendonsrecht op uitgesproken gedachten niei in die mare
wcrd erkend, dat cit€eren daarvan zonder auteursverneldjng
als oneerlijkheid zou beschouvd zijn. Voor deze oerbeschaving
de maatstaÍ van later aan te ieggen zou wel van een gLof ana-
chronisne getuigen.

Datzellde geldt voor de Apokryphen en Pseud€pisrafen.
Kiest n.n bijv. lret voorkonen der messiaansche sedachre ats
topic, dan vindt men in bcide groepen van geschriften verzetr
of versdeelen trit de profeten, niet bij wjjze va! citaat. rnaar als
de€l vàn .igen visioenen, zonder bronopgave. Zoo beweegt zich
Ba.rcá 5.5 en volg. (vooral 7) geheel in de gedachtengang van
lesaja 40 (4 en 5 zelfs lelterlijk): ,,Ja. God heeft bevolen, dat
iedere hoose bers velnederd zal worde'r en de eeuwigê h€uve,
1tn; er opgevuld rvorden de dalen iot geëffend land opdat Israël
huiswêarts t€ere veilis onde( de heerlijkheid cods." Laar ik
los één voorbeeld daaffaast plaatsen uit de SíbsUa I 797-794:
..Dn wolven en ianneren zullen op de bergen tesamen gras eten
en panters zoilen net bokies weiden enz." Is het nog noodis
hier te wijzen op de a)om bekende schild€ring van de eeuwise
vlede in ]esaja 11 6'91)

1) Die Atísran ntkh. aÍcf.l,r. 1868 pae. 211.
r) cf. J. Iídusner, Hála',jón tá,nNii..Áic à. //s.a.t lêrusalenr 5687 Daq.

169 en 237.
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Ilit een ander€ gedachtenweleld in de eerste eellw na de
jaart€llins zij nos op Josephus als voorbeeld sewezen. Hoe tssL

ner bil het bestudeereD van zijn Àntiquitates judaicae ni€t in
het duister aangaande de door hen gebftikte bÍonnen? De eer-
ste tien boeken van zijn Oudheden loopen parallel net de
Bilbel, naar z,jn verhaal biedt zeer veel aíwiikingen. Hoeveel
theori€ën zijn niet opgesteld ter verklaring daarvan. Het zou te
ver voeren en buiter de grenzen ván deze sLudie valler om op
bizonderheden in te gaan. Het bronnenonderzoek *'ordt nog
bovendjen beinoeilijkt ondat het niet vast staat, hoe I.,seph!s
heeft gcwerkt: of hij lerschiliende bronnen in elkandcr heeft
doen vloeien of een bepaald boek tot grondslag heeft genonen
voor zijn verhaal, waarin hij dan naderhand nieuw nat€riaal
hee[t ingelascht.1) Niet beter is het gesreid met zijn behande,
ling der nabijbelsche geschledenis. Daar noent hij \1'.1 nr en
dan de door hern geraadpleegdc hisrorjci Srrabo en i\icolaus
Darnascenus. Schiirer heett er in zijn Gcschich{e dcs jiiJi.Jc!er
Volkesi) everwcl op sewe:cn dat hij zijn s t h c .l inrrcriial
aan hen hccft ordecrd. Àlleen op dic plaiLsc!, dic voi,r hcm
van biuonder gewicht zijn, be.oepl hij zich crop, dnt :'i ook
zoo zegger als hij. Schijrer geeft nog voorb€cl.ten uii.1. Ily:an-
tijnsche tijd va! historici die op gelijke wijze te verL gaa!.
Zonaras:r) bijv. neent in de eerste zes boeken van ,ijn rinale,l
Josephus over zonder hem tc noemer. Waar het voor hen bi-
zondere beteekeris heeÍt cit€erthijJ.r) Ook op het terr€inder
historiografie constateeren we dus wedeÍon het vrije beschik'
ken ov€r h€i verk van andercr zorde! getrouve bronopgave.

Blijft derhalve voor de Bijbelsche en na-Bijbelsche perjode,
de beschikkins over de geesteljjke eisendon van andereD lrij,
eenigszins anders staat het et het Tanaíem- er Anoraien'
tijdvak. In het laatste hoofdstrk van Áóof,t VI 6 rvordt ondeL

de dingen, waarnee de Thora verwo*en rvordt, genoc d: .,e!
die ieder€ mededeeling in naam van den zegsmaD refercert. Gc
hebt rmmers geleerd al w,r een woord n rJam \Jn , ir 7cs!-

1) S. Rappaport, ásadá nnd DtelJesc bei Fi,,iu /os.p/rus, pdg XXIV.
,l I paq. 82. 3) 12ê eêuw. 4) ald. paq. 83.
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màn uitspreekt, brengt verlossing voor de wêreld, want e! is
sezegd: En Rsther vertelde het dên koning uit naam van MoÍ-
dechai. l ) Deze uiispraak heeft wel tot nisverstand aanleiding
gegeven, daa ner in haar meende te vinden de noreele ver-
ooÍdeeling van het plasiaat. Bij een nadeÍ onderzoek blijkr dit
evenwel niet iuist. Beschouwen we daartoe eerst de uitspráak
zelÍ wat nader.

De tweede helft ,,bretrst verlossins in de wereld kan mer,

vergelijken Inêt sententies als ,,Al wie nêt vleierij behepr is

bÍengt toom over de wereld, want er is gezegd: de vleiers van

hari bftnsen 'toorn" 
z) of, ,,Elke rechter die onkooping aaÍ-

Íeemt bretrgt machtige grarrschap over de vereld, want er is
gezegd; omkoop in de boezem is machtige gramscrrap 3). Ge-

lijk in deze citaten de vorm van de spreuk gesnedeÍ is naar eeD

passende tkst uit de Bijbel, zoo is ook in onze spreuk de verlos-
singsgedachte gekozen naar het gevolg van Esthels nededee-
ling iÍ Íaam van haar oom. Zooals verder in de aansehaalde
spreuken het venverpelijke is aangeduid door een aan de Bi;bel

ontleeÍde uitdrukkjng, zoo wordt ook Let pÍijzenswaardig€ der
bronopgave aangeduid door de uitdrukking ,,brenst verlossins

Trachten we de spre k te plaatser in het raan van ziin tijd
dan u ii er allereerst op gewezen, dat ze drie keer in de Talrnoed
voorkont: Mesilla 15b net den tradert R. EliazaÍ uit naan
van R. Chanina, Choelien 104b en Nidda 19b zonder auteur.
Travers Herford heeft de beide iaatste passages niet begrepen
en daaroÍn teekent hij ten onrechte aan dat daaÍ R. José de tra-
dent zou zijD{). VeÍder komt deze uitspraak voor aan het slot
eaÍ\ Massécheth Kalla, anoniem. Wel gaat daaraan vooraf een

woordvan ben Àzzai over bejegening van den leeraar, maar dat
qeeft niet het recht, zooals S. Baer in zijn noten op Áóofà VI
doet, ook dje, waarover het hier gaat, aan bên Azzai toe te

\J Êsthe. 2. 22.
1) ,oó 36 - Sotá 41b.
3) Sp.e&en ftn Salóno 29 Bàha bathla 9 b.
{) Pirfté 4óoó N. York 1930 paq. 158.

47-
schrijven.l) Bovendien vinden we haar nos in Tanchaena
N"zeÍt:) De auteur der spreuk js Chanina bar Cháma, de
lee(ling van R. Juda den vorst, viens leerliíg Elazar ben Pedath
nededeeJing doet van het woord van zijn neester. 3) De
spreuk ondergaat dan als eerste slachtotter van het daarin ver-
oordeelde, het lot van zoovele anderen. zond$ autelr! voort t€

leven en inselijfd te worden in de Bcraitha, die aan het slot van
de Misjna Aboth als z€sde hoofdstuk is toegevoegd. Wanneer
we bedenkeÍ, dat het daar saat o'n de olnstandigheder, waar-
onder de 

"hora 
kan verworyen worden. dan ziet men onnid-

deliijk dat de uiispraak van Chanjna alleen betrekktng heeÍt op
halachische stof. Dat blilkt ook volkonen duidelijk ljr de beide
andere Talnoedplaatsen, waar een aanvanlelljk zonder auteur
gegeven mededeellng van halachische aard in de Misjna, aan
het slot nog eens uit naam lan R. José vooÍkoÍnt, net de be-
doeling, zooals de Talnoed daar verklaart, om te voldoen aan

Chanina s levensregel.

Elke tvij[e] wordt wegsenomen door de plaats inTanchaena
dic ik daarom even vertaal:,,R. Chizki: en R. Jeremia,cssen
uit naam van R. fochanan: Àl wie een rnededeeiing niet doet Lrit

naan van den zegsman, op heln is van toepassing het Bijb€l-
woord: beroof den alne njet want hij is arm. {) Men is veÈ
plicht vanneê! nen iets gehoord heeft om het verder te gever
ujtnaam van den auteur, zells de keten der traditie tot op Mozes
terug te lejden5). Dan volgt eên voorbeeld uit pea II 6: Na-
choen halawlar zest, ik heb bij traditie van R. Miásja, die het
van zijn vader, die het ván de parerl, die het van de profeten
als halacha leMosjé nnisienai hebben: wie niet uit naam van
den auteur needeelt, op hen is van toepassing: besteel den
arme niet. En al wie een mededeeling doet uit naan van den

1) Zte Sidtloet Abotlath h.k dcsj d,J.
!) ed. Bubu pae. 11 ao. 27.

.) B^c!,.Í, Aggad. Pal, Ano.áct,1 12 naol 1t TtàLlitión nd Tta.lent.n

4) Spíeukên 22. 22.

!) Zie A. Perls, Das Plarddn i! MGWJ 1914 pas. 12 nmt 3.
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zegsman brenst vellossing over de wereld. Van wie kunt ge dat
leeren? Van Esther, die de zaak vertelde uit naam van Morde-
chai. Daaron is ze waardig gekeurd, dat Israël door haar is
verlost. Derhalve, wanneer ge iets hoort, zegt het ujt naam van

Dit !itvo€rjg citaat, dat klaarblijkelijk jonger is dan het zoo

straks geciteerde, doet zien vat de bedoeling van de wenk van

Chanina bar Chana is. We hebben bovendler kenris senomen
van een aanverwante sedachte door R. Iochanan. even€ens uit
let eerste Ànoraiem-geslacht, !itgesproken Het is deze zclÍde

seleerde dje zlch op drie piaatsen in dc Talmoedr) aldus uitl

,,Elke wetgeleerde uit Nieos naam men cen nededeeliDg doet

op deze weleld, diens lippen fluistercr nog in het g.al . Dit
berust op het \\,oord uit hc! Hooglicd 7. l0 (die bewegelijk

maakt de lippen der slapende ).
En paranthese vestis ik de aardacht op Midrasj Rabba al-

daar, $,áar de text corrupt scbiint: llnÏ 't rilN È!iE' lhDv :lli
t:P:ïlt nt::11 lnln.t fDlt D vll nntlh llr ik zo! voorstellen

r-lDD r'yN i-trn P lrhrr "1 lDl.{. De uitdíukking ntl!-r l:
kont reeds vrij vroeg voor') irrtn it n,n?, )lNu I zoo ook in

Ta anith lV (lol. 67), toeD men Ela za! ben Azarja had be-

noend tot hoofd var de leerschool, na het krachtig optreden

van R. Ganrliël tegen R. losua: tDl..lt itDrbl:P,lr N:!Pt'tn,nl
.tlàà th)r nlln l! *ln?J *h

Aan de nededeellngen vaÍ Chanina en lochanan voeg ik nos

dc volsende toe: R. Juda z€st uit naam van Raw, wat beteekent

het woord vaD Dav'd (in psalr 6l ); laál ik in Uv tent eeuwig

noqen toeven? roge h€t U welgevallig ziin dat nen nededee-

lingen uit ijn Daar doet in dezc *'ereld. ook na mijn dood3).
Vatten s'e de tol nu verklegên resultaten sa'uen, dan blijkt

dat (1) alle sententi€s afkonstjg zijn van Anoraiem ujt het
eerste seslacht: Chanlna, lochanan, RaN; (2) het als het ware

spreken na de dood is de wensch van het voortleven over het

1) lebahath 96bt S,nÀedrien 90b; Be.hótath 3)b zolder a!t.ur'
.) cL Pesi/.rá h€clDdesj (aab).
3) l.banoth 96b et Mid.asj Tehilliètu.

4g

graf: (3) , de verlossing over de wereld btengen bij het noemei
var den autel1I beteekent deverdierstelitkheid van het opqeven
var de bron bij het doen van halachische nededeelinsen, ( 4 ) in
verbodsvoro wordt deze wenk verbonden aan de Spreuken van

Salono.
We hebben verder van R. lochanan op vier plaatsen in de

rabbijnscLe literatuur l) een ethische gedachte als drans tesen
anonieme mededeelingen. Van dienzelfden geleerde hebben ivc
bovendien een stringent verbod daaromtrent, dat vaÍ ,.het be-
rooven van den arne" spreekt.

On deze uitspraken van hem en zijn tijdgenoote! Chani.a
eo Raw te begrijpen moet nen bedenketr, dat Rabbi luda in ziin
Nlisjna de eerste gloote corpolatie van de mondcllnge leerstof
had tot stand gebracht. Daarbij treft het verschiinsel van de

z.g. setam nisjna, de nededeeling, waarbil de ruteur is wegs.-
lateD. Daarbij gaat R. Juda en - 

naar w€ op sczag van Mai-
nonid€s in de inleidlDg op zijn Misjna-conmeitanr mo!1.,1

aannenen - zijn leerschool zóó te \r'crk, dat hij dc nrecning !r,!
een enkeling. velke hij jtrist acht, zonder naau v'ccrgeelt oN
haar op die vijze algcnccn qezng lc verleiten ( ,Rabbi:as dt
juistheid vaD de ",ooL,lc, 

lan N.N. nr er gaf zc als ern seLaut

misjna wed ). Zoo dreigde bij ce verder vcronachLzaner
der auteursnanen de noselijkheid van het onder:oek door hct

toetsen d€r meeningen vcrloren te gaan, alihans verkleind !e

rvorden. Éen groot a:ntal halachische segev€ns, die itl Rabbi s

verzaneling niet waren opgênonen, konden iuist Lc. v.rklarinq
deL MisJna en te harer contróle aangewend worden. nriis na!!v-
kcurige opgave de. tradenien ge\a,aarborgd bletl. Mcr derkc
aan hei corpus d€r Tosefta en in het bizond.r aan de otde
Beráitha-verzameiirgen, die op de Pentateu(h-teksi aansluitcn.

Is het niet merkwaardig, dat het nu juist wcer de,ooevcr ge-

noemde R. |ochanan is, van wien de bekerde regel afl<onstis is:

,,R. Iochanan zeqt, een a teurloos getlad€erde Mislna is van

R. M€ir, een dusdanige Tosefta van R. Nechcnja, cen dus-

danis€ Sifra van R. lrda, een dusdanige Sifré van R. Simon,

1) drie in de TalDoed e! I i. €en Midràsj va. oude datunr.



50-
en allen staan daarbij op het standpunt van hun leeraar." t)

Ik geloof dat men hier verband mag zien tusschen zijn straks
geciteeÍde adagia nangaande het vernelden van de naam en

d€ze sieutel voor de buiten de officieele Misi.a lissende ha-

Dat alles tesanen genonen geeft de stellige overtuiging, dat
de Ialrnoedische uitspraken, die veroordeeling va. Plagiaat
schijnen, inderdaad slechts de bescherning d€r
rn o n d e l i n s e h a l a c h a beoogen') Het komt daarbij

vooral aan op de betrourvbaarhcid deL zegslieden en op de con-

iinuïteit der overlevering, liefst tot op Mozes tertrg. Dat is een

methodisch beginsel, dai in de Mohanmedaansche godsdienst

ook bekend is onder de naan ;snad (ietterlijk: het doen steF
nen), de eisch, dat elke overlevering door cen keten van tra-
dentcn tot op een bekenden iijdseDoot van Mohammed moet

teruggaan. Wannec. op eetr klein aantai plaatsen in de Tal-
mocdr) No.dt verteld, <tat qeleerden heL arderen zeeL kvali;k
nalncr, dat ze hu lcerstellingen loor eigen weik uitgaven, dan

hebben dczc voorvailen niets met hel technisch begrip plagiaal
ie nrakeD. Hct warer uitingcn !an misnoegctr om een daad die

der mensch van alle tijden, on zuivcl mcnschelijk€ gevoelÊns,

onaargenaam :ou zijn. Door een oppervlakklge wijze van citee-

ren en door veronachtzarnen van de san,enhang, waarin die

talnoedische uitspraken gePlaatst moeten Norden, maakt vooral
hei gezegde: ,,Àl wie iets zonder auieur op te geven velneldt,
mêakt zich schuldig aan het vÈrbod: besteel der arme nj€t',
de indruk van een alseneene beschernins van geestelijk eigen'

I ) S,,fr.dr,.n 86a
i) Spretênde ov$ dè invlóod van Saadia op de latcre litÊratuur en

dràrbil ovcr plasiaat ír ict als.mcen hndelend, sch.iiít H Malter zeer te-

recht, dàt voo. de halacLa in ddze een uittondèdng roet gcnàakr worden

,,Llllike questió.s oÍ philósóphy, eaesesis, etc., il was not a natter of
gènerai reasóning, in most insta.ces ol no irnediate consequencc for the

rrlillióus life oI the p.otle. The próblens oÍ the Fhtlka concem nattes oI
laiv a.d the decision is based essentially or àrthority and tràdition (Saadà

Gaon, Philadelplia 1921, paS,275.
3) Zie de citatea bij Perls in MGWI 1914 pas.315
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dom, hoewel de context anders leert. In orze codcr vindt mer
dan ook over plagiaat iÍ het alsemeen geen woord. Inners,
wanneer in ,foré Déa Hoofdstuk 242 pat. 24 voorgeschreven
wordt; ,,Metr mag niets needeelen dat men niet van zijn nees,
t€! heeft gehoord, tenzij dat lxeD de naao van den auteur ver-
rneldt" en de s percommentaar Sabbatai Cohen par. 43 aan-
teekent: ,,want stilzwijgend wat de leeÍling meedeett heeft hil
van zijn neester vernomen, evenwel in onze iijd neent en
dat het neesedeelde eigen zienswijze is en daaron is het ver-
boden om zonder bronopgave te tradeeren en zeer zeker uir
eigen naan wat lnen van anderen heeft gehoord. want dat is
zich hullen in een kleed dat njet van hem js' daD speelt ?ich
dat alles af op het sebj€d van de halacha.

Slechts étu algemeene uitspraak komt in de cod
van tatere tijd. De supercommentaar Magen Abraham geeÍt in
een serie toevoesinsen op Otuch Chaiíen Hoofdsr. t56i Al nic
niet needeelt met opgave var zegsman overtreedt ern vcrbod. ')
Deze uitdrukkiDg ,,overtreedt ecn verbod'heeft slechts €en al

seneene zedekuÍdise strekklng. Mcn kar de zins$erdins ver,
selijken m€t een, die R. Acha ben Jakob qebru'Ir: ,,Wic over
andere dingen dan Thora,aangelegenheden spreekr overireedr
ee. verbod. want inPredtfrer L 8 staat: Àlle voórden ziin áÍmàt-
tend, men mag daarover niet spreken. :)

Zoo straks merkte ik op dat de spreuk van Chanina te ruin
is toegepast- Dat is her geval in eeD opstel van L. Dukesj).
waadn hij plagiaat bij dichters bespreekt. Hij schrijfr dan: ,.Es
ist dies auch die talnudische Ansicht: die Leser elirn€rn sich
des talrnudischen ÀusspÍuchs kol haoner etc." Even oniuist is
de bewerlng, hoewel vat verzacht: ,,Es enlhált djeser Atrs-
spruch nittelbar einVerbot des literarisch en Plagiats {) Ook
de groote kenner der |oodsch wetenschappelijke !ireraiuur N.
Brnll vervalt jn dezelÍde fout, waDneeÍ hij ovel ,,Plagiate haD-

1l n.t. dzt \6í Sprcufren 22.22.
i) Tarn. /on. for. 19b.
3l O'!ênt XII l85l col.375.
1) Zu. Rabb. SptÁchkun/, pas. 21.


