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> V \ \ M y - C O R O P I l l i t C A N l F.FFIÜ1I.S » , . . 

Afbeelding van 
loannes Goropius Becanus 

vooraan de 
""Opera hactenus in lucem non edita " 
Gravure van Jan Wiericx, 1580. 

Becanus'grafsteen inde 
oude Minderbroederskerk, 
St. Pietersstraat 
Maastricht 
nu rijksarchief 





Bij het verschijnen van dit proefschrift willen we 
in het bijzonder onze oprechte dank betuigen aan onze 
promotor Prof. Dr. J. IJsewijn die,ondanks een grote 
wetenschappelijke bedrijvigheid,tijd noch moeite heeft 
gespaard om met zijn befaamde kennis van Latijn en huma
nisme dit onderzoek te leiden. 

Tevens danken we alle professoren in de klassieke 
filologie voor de vorming die we bij hen mochten genie
ten. 

Onze dank gaat ook naar vele anderen die ons met 
hun kundige ervaring hielpen. We noemen hier slechts 
Prof. Dr. J. Andriessen,Prof. Dr. A. Bousse, Dr. F. Claes, 
Prof. Dr. E. Goffinet, Prof. Dr. J. Hoyoux, Prof. Dr. M.A. 
Nauvrelaerts, Prof. Dr. K.C. Peeters, Prof. Dr. T. Reekmans, 
Prof. Dr. H. Van Crombruggen, Prof. Dr. J.F. Vanderheyden 
en niet in het minst Prof. Dr. H.D.L. Vervliet, Prof. Dr. 
L. Voet en Prof. Dr. M. Wittek, Niet alleen stonden Prof. 
Voet en Prof. Wittek ons bij met hun historische en palao-
grafische kennis, bovendien kan zonder overdrijven gezegd 
worden dat zonder hun daadwerkelijke hulp als conservator 
van respectievelijk het Plantin-Moretusmuseum en het hand
schriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek de publica- • 
tie van deze dissertatie nog jaren zou aanslepen. 

Op grond van de vriendschap tussen Becanus en loannes 
Flemingus werden wij bevriend met Lic. R. Correns en H. 
Raujdie reeds jaren aan een studie over Flemingus werken. 
Hun vertrouwdheid met de geschiedenis van de familie Vle-
rainck hielp ons in niet geringe mate. Ook hiervoor onze 
gemeende dank. 

Tenslotte willen we graag dit werk opdragen aan de 
Heemkundige Kring Hilvarenbeek e.o. " loannes Goropius 
Becanus ". Deze sympathieke vereniging onder voorzitter
schap van Dr. H.A.M. Ruhe was steeds bereid ons bij onze 
opzoekingen te helpen en ontving ons immer met die gast» 
vrije Brabantse gemoedelijkheid die Becanus zo dierbaar 
was. 
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VOORWOORD - STATUS QUAESTIONIS 

loannes Goropius Becanus, geneesheer en linguïst, is een 

bijzonder merkwaardige verschijning in het milieu van het laat 

l6de eeuwse humanisme te Antwerpen rond de drukkerij-uitgeverij 

van Christoffel Plantin. 

De wetenschappelijke waardering die hem bij de latere ge

neraties is te beurt gevallen verloopt omgekeerd evenredig met de 

vorderingen die gemaakt werden in de algemene en de vergelijkende 

taalkunde• 

Toen deze wetenschappen in de l6de eeuw nog geen volwaar

dig bestaan kenden werd Becanus' theorie over het Nederduits als 

oertaal wel beschouwd als hoogst ori^:ineel en ongeloofwaardig doch 

hijzelf werd niettemin nog als geleerde geapprecieerd. 

Wanneer het de linguïsten echter duidelijk werd dat alle 

talen niet tot één familie konden behoren en toen voor hen het 

Indo-Europees een evidentie was geworden werd Becanus voor een 

zonderling gehouden die waanideeën had verkondigd welke alle rea

liteit misten. Zijn werken kregen door hun zeldzaamheid in late

re eeuwen een bibliofiele waarde doch werden weinig of niet gele

zen, hetgeen als gevolg had dat heel zijn argumentatie vergeten 

werd en slechts de hoofdidee uit zijn werk behouden bleef, nl. 

de veronderstelling dat het Nederlands de oudste taal ter wereld 

was. Men drukte dit echter steeds kernachtiger uit door te stel

len dat volgens Becanus Adam en Eva in het Paradijs Nederlands 

zouden gesproken hebben, ofschoon hij zijn idée-fixe zo nooit ge

formuleerd heeft. 
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Dank zij deze hypothese is hij echter tot vandaag befaamd 

gehleven alhoewel zijn bijdrage tot de huidige wetenschap v/einig 

eervol is. Meestal vindt men hem in een taalkundig werk vermeld 

in voetnota met de bedoeling de lezer tijdens zijn ernstig-weten-

schappelijke lektuur even te doen glimlachen. 

De mythe die rond Becanus ontstond had tot gevolg dat 

zijn naam te vinden is in bijna alle biogi-afische naslagwerken 

vanaf het einde der l6de eeuw tot heden, ofschoon ze alles bij el

kaar genomen bitter weinig over zijn leven vertellen. 

Bijna nergens staat méér vermeld dan dat hij in 15I8 gebo

ren werd te Hilvarenbeek, in 1572 stierf te Maastricht, na zijn 

medische studies door West-Europa reisde, lijfarts was van Eleono-

ra van Frankrijk en Maria van Hongarije, zusters van Karel V, en 

dat hij meende dat het Diets de Paradijstaai was. 

De meeste biografieën zijn bovendien duidelijk plagiaat-

werk en sommige zijn zelfs nog foutief overgenomen van voorgangers. 

Slechts in onze eeuw werd de humanist Becanus meer weten

schappelijk benaderd, o,m, door M, Rooses (Le musée Plantin-More-

tus,,, Parijs-Antwerpen, 1914)» H, De Vocht (History of the Foun

dation and the Rise of the Collegium Srilingue Lovaniense, Leuven, 

1951-1955) en L, Voet (The Golden Compasses, Amsterdam, I969). 

Dit gebeurde echter passim, in functie van een geschiede

nis van het humanisme rond het Collegium Trilingue of de Officina 

Plantiniana» 

Twee auteurs echter raakten geïnteresseerd in de origina

liteit van Becanus' persoon en oeuvre en van hun hand verschenen 

enkele uitvoerige studies. 

Vooreerst weze hier Mgr, Dr, P,C, de Brouwer (I897-I96I) 

genoemd, een classicus, net als Becanus geboren te Hilvarenbeek, 

waar hij ook de laatste twintig jaar van zijn leven in studie door

bracht. Buiten een eerder kort Latijns artikel in "I.'Inemosyne" 
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(55 > '1917> IV, pp. 560-564) dient vooral een Nederlands opstel 

vermeld dat verscheen in "Brabantia" (ll, 1953» VI, pp. 270-281). 

Beide artikels vermelden Becanus' taalkundige vergissingen zonder 

er de nadruk op te leggen en benaderen de figuur Goropius Becanus 

meer als mens, als geïnteresseerd geleerde en als een Brabander 

die - net als Dr, de Brouwer zelf - erg gehecht was aan zijn ge

boortestreek. 

Een andere Becanuskenner was de Antwerpenaar Dr. A.F.C, 

van Schevensteen (+ 1940) die naast zijn praktijk als oogarts nog 

voldoende tijd vond om zich nauwgezet toe te leggen op de geschie

denis van de geneeskunde, een specialiteit waarin hij internatio

nale befaamdheid verwierf. Ofschoon zijn belangstelling vooral 

ging naar de pestepidemies in de streek van Antwerpen raakte hij 

ook geïnteresseerd in de arts Becanus. 

Drie publicaties zijn van hem te vermelden, alle zeer ge

lijkend, de ene minder uitvoerig dan de andere. De omvangrijkste 

verscheen te Brussel in de acta van het "deuzieme congres national 

des sciences, organise par la Federation Beige des Sociétés Scien-

tifiques" (l9-25 juni 1935)» steunt vooral op archivalia en bevat 

de meest volledige en wetenschappelijke biografie die over Becanus 

verscheen, Yooral zijn verblijf te Antwerpen, zijn carrière als 

geneesheer in deze stad en de financiële kant van de publicatie 

van zijn werken werden grondig en accuraat onderzocht. 

Deze Franse studie verscheen in het Nederlands in een ge

reduceerde vorm in het "Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift" (14> 

1956, pp. 3-12) naar aanleiding van een lezing in het "Antwerpsch 

Genootschap tot bevordering der Geneeskunde" op 11 October 1935» 

Niet alleen is deze levensschets bondiger dan de vorige, bovendien 

ontbreken er ook de bronver:aeldingen. Slechts eenmaal is ze vol

lediger, nl, daar waar van Schevensteen ook even de iconografie 

van Becanus behandelt, die in het eerste artikel niet voorkwam. 
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Beide artikels werden door hun auteur in een drietal pagi

na's samengevat voor een bijdrage in het werk "Honderd groote Vla

mingen" dat in 1941 te Antwerpen verscheen. 

Bij de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van 

Goropius leek het ons verantwoord een objectieve monografie te wij

den aan deze mysterieuze taalkundige die door enkele bewonderaars 

vereerd werd als een genie doch meestal als een zonderling werd 

verguisd. 

Na een zo volledig mogelijke biografie vatten we in twee 

summaria de grondideeën samen die in zijn werk te vinden zijn, 

In een volgend hoofdstuk wordt dit werî  nader onderzocht, waarna 

een bespreking volgt van een onuitgegeven vertaling van Aelianus' 

Varia Historia, die in de handschriftenafdeling van de Koninklijke 

Bibliotheek te Brussel berust en die zonder enige twijfel van Be-

canus is. In appendix worden tenslotte alle etymologieën gegeven 

die in het oeuvre van onze auteur voorkomen, We meenden er goed 

aan te doen in een aparte toraus de genoemde nog ongedrukte Aelia-

nus-vertaling uit te geven. 

Als bronnen voor deze dissertatie gebruikten vre»naast de 

bestaande biografieën, Becanus' eigen geschriften, de correspon

dentie van zijn vrienden en archiefstukken, vooral uit het archief 

van het Plantin-Moretusmuseum en het Stadsarchief te Antwerpen, 

Hier vonden we echter weinig nieuw feitenmateriaal vermits beide 

archieven door van Schevensteen reeds grondig waren doorzocht. 
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SIGLA & AFKORTIHGEN 

Am - Amazonica 
APM - Archief museum Plantin-Moretus, Antwerpen 
ARAB - Algemeen Rijksarchief, Brussel 
At - Atuatica 
B - Becanus 
CM - Correspondentie Masius : M. Lossen, Briefe von Andreas 

Masius und seinen Freunden, 1556 bis 1575» herausgegeben 
von Dr, Max Lossen, Leipzig 1886, 

CP - Correspondentie Pighius : H, De Vocht, Stephani Vinandi 
Pighii Epistolarium.», Leuven 1959» 

CPl - Correspondentie Plantin : M, Roosea, Correspondance de 
Christophe Plantin, Antwerpen-'s Grave.nhage , 1885-1911 •_ 
Vervolledigd door J. Denucé, 1914-1920. 

Cron - Cronia. 
DV - H, De Vocht, History of the Foundation and the Rise of 

the Collegium Trilingue Lovaniense, 1517-1550, Leuven 
1951-1955. 

Franc - Francica, 
Gal - Gallica, 
Gig - Gigantomachia, 
Got - Gotodanica, 
Herm - Hermathena, 
Hier - Hj^eroglyphica, 
Hisp - Hispanica. 
Ind - Indoscythica, 
Nil - Niloscopium. 
Gr - Origines Antwerpianae, 
SILA - Stadsarchief Antwerpen, 
Sax - Saxsonica, 
Ven - Vönetica en Hyperborea, 
Vert - Vertumnus, 
VS - A.F.C, van Schevensteen, No'tes biographiques sur Joannes 

Goropius Becanus, médecin-philologue (l518-1573)> Brus
sel, 1935* Zie : 2ème Congres national des Sciences, or
ganise par la Federation Beige des Sociétés scientifiques, 
Briixelles, 19-23 juin 1935» PP. 113-127. 

Cijfers achter de titel van één van Becanus' werken verwijzen steeds 
naar de bladzijde. 
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§ 1 - HET PROBLEEM VAN HET GEBOORTE- EN STERFJAAR 

De exacte geboorte- en sterfdatum van loannes Goropius 

Becanus vormt een probleem. P.O. de Brouwer stelde reeds het tra

ditionele geboortejaar I5I8 in vraag en Max Rooses het sterfjaar 

1572 (1). Sweertius (2), gevolgd door alle latere biografen gaf 

als geboortejaar 15I8 ofschoon Becanus' grafschrift in de vroegere 

Minderbroederskerk te Maastricht vermeldt dat hij stierf op 28 

juni 1572 en 55 jaar leefde : 

D O M 

VIXIT. lOANNI.GOROPIO.BECANO O B ( i i t ) . I I I I KAL(endas) 

A N N ( O S ) , DlVlNAR(um.)ATQ(ue).HVi-/IANAR(um).RERVM, I V L ( i a s ) A ( n n o ) , 

L U I . BONARVMQVE.ARTIVM.P^RITISS(imo). M D L XX I I 

KATARINA.LE.CORDIS.VXOR.ET. 

FILIOLAE.DVAE.CONIVGI.AC.PARENTI. 

DVLCISS (imo) .CVM.LACRYMS .POS ( u e r u n t ) . 

PROCVRAHTIB(US).LAEVINO,TORRENTIO, 

ET.GASPARE.SVRCHIO.QVIBVS.ILLE, 

RES .SVAS .MORIENS ,COJ,W/IENDAVIT . 

(1) -P.G, de Brouwer, Joannes Goropius Becanus» Eén der Brabantse 
humanisten uit de l6e eeuw. 'In : Brabantia, tweemaandelijks 
tijdschrift van het provinciaal genootschap van kunsten en 
wetenschappen in Noord-Brabant en de stichting Brabantia 
Nostra, Oosterhout, II (1955), 6, p. 27O. 
-M. Rooses, Le musée Plantin-Moretus, contenant la vie et 
1'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs les Mo-
retus ainsi que la description du musée et des collections 
qu'il renferme. Parijs-Antwerpen 1914> p. 58. 

(2) P. Sweertius, Athenae Belgicae.., Antwerpen, 1628, p. 451» 
Valerius Andreas geeft in zijn "Bibliotheca Belgica" (Leuven 

•. / • # 
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Paquot, de Chalmot en Coppens trachtten hiervoor een op

lossing te vinden door 55 in 54 te emenderen (j). 

Becanus echter schrijft zelf geboren te zijn op donerdag 

25 juni 1519 : "..in vigilia D. loannis, anno supra sesquimillesi-

raum undevicesimum, die lovis.," (4)» 

Controle door doopregisters is onmogelijk vermits die 

eerst na het concilie van Trente aangelegd werden. De doopboeken 

van Becanus' geboortedorp Hilvarenbeek in het Rijksarchief te 

's-Hertogenboscu beginnen dientengevolge eerst in 1587» 

Toch verkiezen we als geboortejiiar 1519 omdat Becanus zelf 

dit jaar vermeldt en juni na Pasen (24 april in 1519) valt, zodat 

het geen. verschil maakt of het jaar is weergegeven in de nieuw

jaarstijl of in de paasstijl die in Hilvarenbeek gebruikelijk was. 

Bovendien was 25 juni I519 inderdaad een donderdag (5). 

../.. 1625, p. 491) als geboortejaar I5II : MDXI. Men zou kunnen 
menen dat er door een zetfout een X î egviel en dat Andreas 
bedoelde dat Becanus geboren werd in 1519» lïi de herdruk 
van de "Bibliotheca Belgica" van 1645 staat als geboortejaar 
echter I5I8 vermeld. Vermoedelijk ging Andreas in de eerste 
editie voort op het "Chronicon Chronicorum Ecclesiasticum" 
(Frankfort, I614) van Johannes Gualterius (Gruter(us), II, 
p. 1116, waar Gruter de Hermathena, p. 14O verkeerd weer
geeft en 1511 leest in plaats van 1519. 

(5) - J.N. Paquot, Mémoires pour servir a l'histoire littéraire 
des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de 
Liége et de quelques contrées voisines, Leuven 1765-70» 
III, p. 29. 

- J.A. de Chalmot, Biografisch woordenboek der Nederlanden..,, 
Arasterdam I798-I8OG, II (l798), p. 188. 

- J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom 's-Hertogen-
bosch naar aanleiding van het katholyk Meijerijsch Memorie-
boek van A. Van Gils, 's-Hertogenbosch I84O-I844, III (I845), 
2, p. 120. 

(4) Hermathena, p. 140, 

(5) Zie : - H. Grotefend, Handbuch der historischen Chronologie 
des Deutschen Mj^ttelalters und der Neuzeit, Hannover 
1872, p. 187. 

- E. Strubbe en L. Voet, De Chronologie van de middeleeu
wen en de moderne tijden in de Nederlanden, Antwerpen-
Amsterdam I96O, p. 145. 
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Gesteld dat hij in I519 geboren lexd. leefde hij 53 jaar 

indien hij in 1572 stierf. Nochtans moet ook 1572 als sterfjaar 

ernstig in twijfel getrokken worden. 

Op 24 januari 1575 immers deelde Gerard van Groesbeeck 

(vide infra, § 5) aan Laevinus Torrentius (vide ibidem) mee dat 

Arias i.Iontanus (vide ibidem) naar Becanus geschreven had en op 7 

februari 1575 dat Becanus zijn groeten overmaakte (6). 

Bovendien schreef Plantin in april 1573 aan Hopperus (vide 

ibidem) dat Becanus hem kortelings zou komen bezoeken (7). 

In een andere - niet nader ge dateerder-brie f aan Pighius 

(vide ibidem) schreef Plantin dat na Masius' dood ook nog die van 

Becanus te betreuren viel (s). 

Andreas Masius (vide ibidem) stierf op 7 april 1573« 

Gok volgens de registers der Antwerpse Weesmeesterskamer 

zou Becanus in 1573 gestorven zijn (9)» 

Dat hij in juni stierf kan niet betwist worden. Zeker 

viel zijn dood vóèr 9 november, daar Plantin in een brief van die 

datum over 'feu Becanus' schreef (IO), 

Als meest aanneembaar sterfjaar zou dus 1573 moeten voor

opgesteld worden. Hiertegen is slechts één ernstige objectie aan 

te voeren : het feit dat Laevinus Torrentius en Gaspard Surchius 

(vide infra, § 5) op het grafschrift van hun vriend en schoonbroer 

het jaartal 1572 als sterfjaar lieten beitelen. 

Zelfs indien ze een andere jaarstijl gebruikten bleef het 

jaartal in de maand juni ongewijzigd. 

(6) Onuitgegeven brieven, zie VS, p. 76. 

(7) cpi, III, p. 321. 

(8) - GPl, IV, p. 317. 
- cp, p. 317-18. 

(9) SAA, Hegisters der Weesmeesterskamer, 1 (juli-augustus 1575)» 
Zie ook Antwerpsch Archievenblad, 9» P* 4^6. 

(10) Brief aan Thomas Redinger, CPl, IV, p. 27, 
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Wanneer men de steen nauwkeurig bekijkt merkt men dat de 

laatste I van iVfflLXXII er nog nauv/elijks bijkon; voor een derde I 

was geen plaats meer. De mogelijkheid bestaat dat bij het beite

len, door een foutieve berekening bij het schikken, de laatste 

letter moest weggelaten worden. Men kan zich inbeelden dat bij 

een dergelijke vergissing een dure marmeren grafsteen met gesculp-

teerde leeuwenkoppen niet herbegonnen zou worden. Het is ook mo

gelijk dat de fout gewoon te wijten is aan een - onherstelbare -

vergissing van de steenkapper, vooral als men aanneemt dat Torren-

tius en Surchius normaliter niet bestendig bij het kappen van de 

steen aanwezig waren, een werk dat ongetwijfeld maanden duurde. 

Voorbeelden van epigrafische vergissingen zijn trouwens legio, 

In 1969 verbeterde het Gentse stadsbestuur op aanraden van 

de Vlaamse Toeristenbond de - bekende - sterfdatum van Karel V op 

diens standbeeld s jaren had er 1557 i.p.v, 1558 gestaan (II). 

Op 4 maart 1970 droeg de steen die de inhuldiging van het 

eerste gebouw van de Kqrtrijkse afdeling van de K.U,L« moest ver

eeuwigen het jaartal I969 i,p.v, 1970 (12), 

Als meest verantwoorde geboorte- en sterfdatum nemen we 

dus aan : I5I9 en 1573> zodat Becanus niet 53 doch 54 jaar leefde. 

Paquot de Chalmot en Coppens emendeerden dus terecht, ofschoon zij 

het anders bedoelden. 

Dit detail van het grafsclirift is echter weinig belang

rijk. Een foutieve aftrekking is vlug gebeurd, vooral in de haast 

en het verdriet na een sterfgeval. Bovendien is het niet abnor

maal dat Torrentius en Surchius niet juist wisten hoe oud hun 

(11) Naar aanleiding van een schrijven van J, Van Overstraeten op 
14 maart 1969. "De Autotoerist" ,22ste jaargang(1969), 10(l mei) 

, , P. 756 
(12) De Standaard, 6 maart I97O, p. 2. 
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vriend was. Wie kent de juiste leeftijd van zijn vrienden ? Een 

voorbeeld hiervan is dat Arias Montanus in een aanbevelingsbrief 

aan Zayas, sekretaris van Filips II, gedateerd 23 maart 1569 

schreef dat Becanus toen 55 jaar oud was : "es hombre de 55 aftos", 

hetgeen onmogelijk is (13)» 

(15) B. Rekers, Benedito Arias Montano, 1527-''1598. Studie over een 
groep spiritualistische humanisten in Spanje en de Nederlan
den, op grond van hun briefwisseling, academisch proefschrift, 
Groningen 1961, in bijlage, p, 275» 
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§ 2 - DE PERIODE VOOR BEGANÏÏS« VERBLIJF TE ANTWERPEN (1519-1554/55) 

Jan Geertszone, Jan Gerartsson, Jan Gerartsen van Gorp, 

Jan Van Gorp, Gorop, Jan van Ghorop van Beke, Gorop Van der Beken, 

Becan, Joannes Gorop de Beka of, zoals hij zich zelf noemde, loan-

nes Goropius Becanus werd, zoals reeds gezegd, geboren in Hilva-

renbeek, Brabantse gemeente tussen Tilburg en Turnhout, 

Als voornaam kreeg hij Johannes omdat zijn geboorte plaats

vond op de vooravond van het feest van St. Jan Baptist (l4)» 

Goropius, Gorp en Gorop duiden de wijk Gorp aan in Hilva-

renbeek, nog steeds een mooi bebost gebied met her en der typische 

huisjes waarvan er één traditioneel als geboortehuis van Becanus ^ 

geldt : het staat bij het "Koepeltje" en werd eertijds "Het Leen-

hofke van Gorp" genoemd, Becanus' voorouders hadden immers Gorp 

in cultuur gebracht en gaven landerijen in pacht (15)» 

Becanus, Beke en Beka verwijzen naar zijn geboortedorp : 

Hilvarenbeek heette oorspronkelijk kortweg Beke of Beek, zoals de 

inwoners hun gemeente nu nog noemen, vgl, het ontspanningsoord 

"De Beekse Bergen", 

Hij moet geboren zijn uit eerbare ouders (l6) en zijn va

der hield van de letteren (l?)» Hij heette Gerard (iS) zoals 

(14) Hermathena, p. 14O. 

(15) - Hispanica, p, 44» 
- Zie ook : P,C, de Brouwer, op, cit,, p. 271. 

(16) - Opdracht door Torrentius aan iïontanus van de "Opera hacte-
nus in lucem non edita", p. 12, 

- Zie ook : Paquot, op. cit., III, p, 27» 

(17) - Opdracht van de "Opera non edita", ib, 
- I. Bullart, Académie des sciences et des arts, contenant 

les vies & les éloges historiques des hommes illustres,.,, 
Parijs 1682, II, p. I78. 

(18) .,/.. 
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blijkt uit de patronymica Geertszone, Gerartsson en Gerartsen, 

Zijn moeder heette Mechtildis Coremans en moet een mooie 

vrouv/ geweest zijn, verstandelijk zeer begaafd (19)« 

In een procuratie van 1 september 1556 staan twee broers 

van Becanus vermeld : Arnout, licentiaat in de rechten, en Niclaes 

(20). In diezelfde procuratie is ook spraak van een Heer Adriaen 

Hendrickssone van Gorop die achterliet : "een huys metten cleynen 

huysse ende metten gronde ende mebehoirten, gestaen ende gelegen 

neffens malcanderen tot Loeven by Sint Quinten"* 

Een van Becanus' grootmoeders heette Ada (21 ), Verder 

had hij nog een oom langs vaderskant die in Tongerlo Norbertijn 

was, en Jacobus Veltacker, die in 1559 iî  diezelfde abdij abt werd, 

was zijn neef (22). 

Te Hilvarenbeek bezocht hij de Kapittelschool en studeerde 

er onder Jaspar Araeldoncks. Hij beëindigde zijn humaniore bij de 

Broeders van het Gemene Leven te 's-Hertogenbosch (23), De Brouwer 

veronderstelt dat hij in Hilvarenbeek de hoge bloei meemaakte die 

aan de school werd gegeven door Kapitteldeken Nicolaas Busius (24)» 

(18) - Saxsonica, p, 6I5. 
- SAA, Poortersboeken, Tafel, Deel II, I54O-I562, 1 ( A - L ) , 

onder Gorop, Mr Jan, 
- VS, p . 114 . 
- P . C , de Brouv/er, o p . c i t . , p , 27O» 

(19) - F r a n c i c a , p . 7 5 , 
- Hermathena , p . I 4 0 , 
- P . C , de Brouwer, o p , c i t , , p , 27O, 

(20) - SAA, Certificatieboeken, 11, 1556, f 243^. 

- VS, p. 114, 

(21) Hispanica, p. 19. 

(22) - Atuatica, p. 47, 
- P.C, de Brouwer, op. cit., p, 270, 

(23) - Vertumnus, p. 78» 
- P.C. de Brouwer, op, cit,, p. 271, 

(24) »./•• 
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Hij studeerde verder ta Leuven, om te beginnen filosofie 

in de Paedagogie "Varkerl'. Hij was de derde van de promotie "ma

gister artium" op 27 maart 1539 (25)» 

Na de studie van de filosofie legde hij zich toe op talen 

en studeerde in het "Collegium Trilingue" Latijn, Grieks en He

bre e u?i?s , o.m. onder Romulus Amazeus (26) en Rutgerus Rescius 

(° einde 15de eeuw ^ 1545) (2?), 

In 1544 of 1545 doceerde hij filosofie in zijn paedago

gie (28), dacht er een wijl aan clericus te worden (29) > doch be

gon vanaf 1545 .̂e studie van de genees- en wiskunde (30) en dit 

onder de beroemde Rainerus Gemma Frisius (Reinier Steen, 15OO/O8-

1555/58). 

De Brouwer (31) meent dat hij reeds geneesheer was in 

1542. Hij steunt hiervoor op een passus in de Vertumnus, p. 54> 

(24) P.C, de Brouwer, op. cit., p. 271, 
Sommige biografen vermelden echter dat Busius slechts in 
1560 kapitteldeken werd. Zie o.m, : 
- J.A, de Chalmot, op, cit,, V, p, 204. 
- A.J. Van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden,.,, 
Haarlem 1852-1869, Il'^(l855), p. I645. 

(25) - E. Reusens, Promotions de la faculté des arts 1428-1797, 
Leuven I869, 98, 

- Zie ook : DV, IV, p, 3I . 

(26) VS, p. 114. 

(27) Rescius wordt als professor Grieks van Becanus vermeld bij s 
- Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica,,,, Leuven I625, 

p. 491. 
- 1. Bullart, op. cit., p. I78, 

(28) - B, Reusens, Documents r e l a t i f s a l ' h i s t o i r e de l ' u n i v e r s i t é 
de Louvain, Leuven.. I 8 8 I - I 9 0 3 , IV, p . 120 sq . 

- Zie ook : DV, IV, p . J l , 

(29) DV, IV, p . 5 1 . 

(30) H. De Vocht, Stephani Vinandi Pighii Epistolarium, Leuven 
1959, p. 118. 

(31) P.C. de Brouwer, op. cit., p. 272. 
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waar Becanus schreef dat Aesculapius hem bijna 50 jaren (triginta 

prope annos) van de letteren verwijderd hield. De Brouwer veron

derstelt blijkbaar dat de Vertumnus in 1572 geschreven werd, trekt 

er 50 jaar af en bekomt aldus 1542. Mogelijk echter bedoelde Be

canus slechts dat hij een dertigtal jaren vóèr het schrijven van 

de Vertumnus met de studies der medicijnen begon, nl, in 1545» 

Leuven en de universiteit maakten op Becanus zulke indruk 

dat hij ze niet vergeten kon en er in zijn "Origines" twee pagi-

nas vol lof aan wijdt (52). 

Zijn filosofische en taalkiindige opleiding zal hij uiter

aard uitvoerig kunnen aanwenden in zijn werken doch ook zijn me

dische kennis zal hem regelmatig van pas komen. Hij zal geen ge

legenheid laten voorbijgaan om ze te demonstreren (55)» Zo zal 

hij ook als wiskiindige in zijn Hieroglyphica evenwijdige lijnen 

definiëren als lijnen die in eenzelfde vlak liggen en elkaar niet 

raken (54)» Vooral als medicus moet zijn faam groot geweest zijn 

vermits hij, zoals zal blijken, patiënten had tot in de hoogste 

kringen. 

De periode na de Leuvense studies is enigszins verward. 

De meeste biografen vermelden dat hij reisde door Italië, Spanje 

en Frankrijk, Voortgaande op wat hij passim in zijn werk vertelt 

is hij inderdaad in heel West-Europa geweest : in Engeland (55)» 

in Duitsland waar hij o.m. Munchen, Trier, Ulm en Keulen be

zocht (56), in Frankrijk, o,m, te Parijs, Orleans, Poitiers, Lyon 

(52) Atuatica, pp. 45-44, 

(55) At. p. 51 I Gig, p, 208; Nil. pp. 510-511, 516; Ind. pp. 499, 
558, 541; Sax. pp. 609, 659; Am. p, 818; Ven. p. 979; Hier, 
p. 114; Vert, p. I4O; Franc, p. 25, 

(54) Hier. p. 215. 

(55) At. p. 97; Nil. p. 257. 

(56) At, p. 44. 
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en Bordeaiix (57 )> in Italië (58), waar hij Pavia, Bologna, Padua, 

Mantua, Florence, Rome, Napels (59), Trente (40), de ruïnes van 

Fregellae (40 en het klooster van Monte Cassino (42) zag en in 

Spanje (45), o,m, te Salamanca, Guadalupe en Valladolid (44)» 

Hij heeft de Pyreneeën (45) en de Alpen (46) beklommen, zelfs tot 

de hoogste toppen (47)» 

In Spanje was hij lijfarts van de zusters van Karel V : 

Eleonora van Frankrijk (1498-1558), weduwe van Frans I en Maria 

van Hongarije (1505-1558), gewezen regentes der Nederlanden (48). 

Over Maria sprak Becanus in zijn "Origines" vol eerbied 

als "hera mea, augustae memoriae" (49)» Voor zijn prestaties werd 

hij bij testament met een levenslange rente vergoed : I46.OOO raa-

(57) At. p. 44. 

(58) Kerm. p. 11. 

(59) At. p. 44» Voor Rome en Bologna zie ook : Got. p. 701, voor 
Rome bovendien : Gal. p. 9I en Vert, p. 55» In Rome zou hij 
een tijd gewoond hebben bij het Theatrum Pompeii (Vert, p, 
100). 

(40) Volgens Hyp. p. 1019 verbleef hij te Trente in de veertiger 
jaren, zodat er een kans bestaat dat hij een kerkvorst naar 
het concilie aldaar vergezelde. Toch blijkt uit Ven. p. 950 
dat hij er in 1548 vertoefde, één jaar dus nadat de concilie
vaders naar Bologna waren vertrokken, 

(41) Vert. p. 108. 

(42) At. p. 46. • 

(45) Sax. p. 548. 

(44) At. p. 44 + 46; Vert. p. 2. 

(45) Franc. p. 105. 

(46) Nil. p. 257 en 242; Ven. p. 95I; Franc. p. IO5. 

(47) Franc. p. IO5. 

(48) Opdracht van de "Origines Antwerpianae" aan Filips II, pp. 
14-15. 

(49) At, p. 985 vgl. Hyp, p. 1057 "Regina Hungariae, hera mea". 
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ravediezen ten laste van Sevilla (50). 

Becanus werd ook door Pilips II aangezocht om diens hof-

arts te worden en dit op aanraden van Maria van Hongarije. Hij 

verkoos echter voor de eer te bedanken om zich met meer vrije tijd 

op de taaistudie te kunnen toeleggen (5'')» Ook later, in 1569» 

werd hij als hofarts voorgedragen, ditmaal door Arias Montanus (52). 

Ofschoon hij niet inging op de voorstellen van de koning werd hij 

door deze toch met een vorstelijk geschenk bedacht : naar het 

schijnt een gouden halaketen (53)» Bovendien kreeg hij een niet 

onaanzienlijk pensioen uit de koninklijke schatkist, zoals blijkt 

uit volgende aantekening : "Item ontfaen van Seftor Loys Peres de 

somme van VI ducaten, ter saecken van een pensioen byde Majesteyt 

den voers, Becano geschonken, by Sefior Diego Dias Bezere in 

Spaignien ontfanghen ende daervoere getelt de somme van . . XI II 

guldens X st," (54). 

Een probleem is echter wanneer hij Eleonora en Maria als 

arts diende. Normaal zou dit moeten geweest zijn tussen 1556 en 

(50) VS, p. 114, 

(51)Opdracht van de "Origines" aan Filips II, pp. 14-I5, 

(52) - Opdracht van de "Opera non edita" aan Montanus, p. 12, 
- B. Rekers, op. cit,, pp. I47 en 275» 
- J-W, Paquot, op. cit,, III, p. 28. 
- N.F.J, Eloy, Dictionnaire historique de la médecine ancien-
ne et moderne..,, Bergen 1778, I, p. 294» 

- J.A, de Chalmot, op. cit., p, 187* 

(55) - A, Miraeus (Le Mire), Elogia,illustrium Belgii scriptorum, 
Antwerpen 1602, p. 118 : torquis aureus, 

- id,, Elogia Belgica.,, Antwerpen I6O9, p. 104 : torquis 
aureus, 

- I, Bullart, op. cit,, II, p, 179 s une chaisne d'or de grand 
prix. 

(54) Antwerpsch Archievenblad, 9, p, 416, 
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en 1558> toen beide zusters in Madrid verbleven (55)» Toch schijnt 

hij zich reeds vroeger in Antwerpen gevestigd te hebben, vermits 

hij er in de poortersboeken opgeschreven staat op 28 juni 1555 (56)( 

Datzelfde jaar vinden we hem trouwens bij het ziekbed van 

Plantin, waarover meer infra. Bovendien was hij volgens Van Sche-

vensteen in 1554 reeds leermeester van het Antwerpse College der 

Chirurgijnen (57)» 

(55) Zie : - Ph, Bernard, Rapport adressé a M, Ie Ivlinistre de 1' in
térieur sur deux manuscripts deposes a la biiliothè-
que royale contenant l'un l'abrégé des oeuvres et 
1'autre la traduction latine des Histoires Diverses 
d'Elien, Brussel I846, p, 36. 

- DV, IV, p. 31. 

(56) SAA, Poortersboeken, Tafel, Deel II, I54O-I562, 1 ( A - L ) , on
der : Gorop, Mr Jan, 

(57) VS, p. 115. 
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§ 3 - DE ANTWERPSE PERIODE (1554/55 - 1568/69) 

A, Relatie tot Christoffel Plantin 

Reeds in 1555 kwam Becanus in contact met Plantin, en dit 

in dramatische omstandigheden. De latere aartsdrukker, toen zelf 

nog maar vijf jaar poorter van Antwerpen, was nog boekbinder en 

leerbewerker. Toen hij op een avond een lederen koffertje bracht 

naar Gabriel de Cayas, secretaris van Pilips II, werd hij op de 

Heir zwaar gekwetst door enkele dronkaards die een rekening te 

vereffenen hadden met een citerspeler die hen beledigd had en 

Plantin met zijn koffertje voor die muzikant hielden (58), Plan

tin kon nog strompelend zijn huis bereiken waar hij verzorgd werd 

door Becanus, samen met Joannes Parinalius (59)> de twee beroemd

ste artsen van Antwerpen, Alhoewel beide geneesheren aanvankelijk 

wanhoopten hun patiënt te kunnen redden slaagden ze er toch in, 

Platin die aan de schouder gekwetst was geweest kon het 

ambt van boekbinder niet meer uitoefenen en verkoos drukker te 

worden. In I562 werd hij echter verdacht van protestantse sympa-

tieën omdat op zijn persen een ketters boekje zou gedrukt zijn» 

Hij achtte het veiliger een wijl de Scheldestad te ontvluchten en 

trok naar Parijs, 

(58) - -'I> Rooses, op, cit., p. 15, 
- L. Voet, The Golden Compasses, A history and evaluation of 

the printing and publishing activities of the Officina Plan-
tiniana, Amsterdam (Londen, New-York, Hamburg) I969, I, 
p. 16-19. 

(59) Waarschijnlijk Jan Farina, alias Jan Parinaert, geboren te 
Ath in 1499» poorter in 1537. - Zie VS, p. II5, 
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In 1565 reeds kon hij terugkeren en in dat jaar werd de 

drukkerij opnieuw opgericht onder vorm van een vennootschap. Het 

contract (60) hiertoe werd opgemaakt te Antwerpen, ten huize van 

één der vennoten, Charles van Bomberghen op 26 november I563 en 

ondertekend door de vijf associés : Goropius Becanus, Charles van 

Bomberghen, Cornelis van Bomberghen, Jacob de Schotti en Christof-

fel Plantin. Het ving aan op 1 October I563 en zou acht jaar du

ren, ofschoon de mogelijkheid bestond zich na vier jaar terug te 

trekken : ",,et durera Ie terme de huit anneez prochainement sui-

vantes, avecq condition quau bout des quatre anneez, sera en li-

berté dung chacun, de se partir de la dite compagnie, prenant en 

payement suivant la teneur de ce diet contract." 

Cornelis van Bomberghen - tevens hoofdboekhouder - en 

Plantin - als technisch bestuurder - bezaten de helft der zes aan

delen, de drie andere compagnons elk één aandeel, d.w.z. dat Be

canus, Karel van Bomberghen en Jacob de Schotti elk 300 pond in

vesteerden. 

Op 23 februari I566 bracht Ferdinando de Bernuy ook 300 

pond aan zodat hij de zesde vennoot werd. 

Het is opvallend dat alle associés van Plantin door fami

liebanden nauw verbonden waren : Karel en Cornelis van Bomberghen 

Tsaren neven, Becanus was gehuwd met hun achternicht Catharina des 

Cordes (vide infra), haar jongste zuster Anna werd de tweede vrouw 

van Karel terwijl Cornelis trouwde met Clementia , de zuster van 

Jacob de Schotti. Ferdinando de Bernuy was neef van de van Bom-

(60) Het contract werd gepubliceerd in : 
A. Goovaerts - H. van Bomberghen, Généalogie de la familie 
van Bomberghen, Brussel 1914» p. 139-143.» 
Zie ook : L. Voet, op, cit., afbeelding 12, p. 48-49» 
Voor het vennootschap zie s 
- M. Rooses, op. cit., p. 57-60. 
- VS, p. 120. 
- L. Voet, op. cit,, p. 44 sq. 
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berghens langs moederskant en voogd van Becanus' stiefzoon. 

(61) Corneille van Bomberghen x Agnes Vranckx, Peeters 

C 1526) 

I I 

Isabeau Daniël Antoine 
X Ferdinando de Bernuy x Marie de Clercq x Elisabeth de Reniaulrae 

(Bernouille) de Bovekercke 

Isabeau Ferdinando 
X Jacques des Cordes 

I I I I I I r n 
Karel v.Bombergen Cornel ls van Bomberghen 

Catharina 
X Becanus 

Anna 

Toen op 23 juni I565 Plantins oudste dochter Margareta 

huwde met Frans van Ravelingen (Franciscus Raphelengius, 1539-1597) 

waren alle vennoten met hun echtgenote op het bruiloftsfeest ge-

ïnviteerd (62), 

In 1566 investeerde Becanus nog 6U0 Vlaamse ponden : 

"Item soe is te wetene hoe dat Doctor Becanus,..met Christoffel 

Plantyn, boeckdruckere, ingeleet hadde inde compaignie vande 

druckery, de somrae van sesse hondert ponden Vleems den tweentwin-

tichsten Decembris anno XV ende sessentzestich, op conditie 

(61 ) 4» Goovaerts - H, van Bomberghen, Genealogie de Ie familie 
van Bomberghen, op. cit,, p. 15 sqq, 43 sqq, 56 sqq, 

(62) - M. Rooses, op. cit,, p. I29. 
- M. Sabbe, De meesters van de Gulden Passer, Christoffel 
Plantin, aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers de 
Moretussen, Amsterdam 1937> P« 34» 

- B. Rekers, op. cit,, p, I4I . 
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daerinne ondersproecken dat deselve VI (ponden) Vleems wederomme 

in boecken moesten betaelt worden .," (63), 

Hij behoorde trouwens, samen met zijn schoonbroer, de 

Antwerpse koopman Gaspard Surchius, tot de voornaamste geldschie

ters van Plantin (64)» 

Dank zij het rijke en goed bewaarde archief van het mu

seum Plantin-Moretus te Antwerpen kunnen Becanus financiële ver

richtingen met Plantin goed gevolgd worden (65).» 

Op 30 augustus 1567 verbrak Plantin het contract ofschoon 

hij eerst op 1 october er het recht toe had (66). Hij vreesde na

melijk gecompromitteerd te worden door compagnons als de neven van 

Bomberghen die algemeen voor calvinist werden aangezien. Hierover 

(63) Uit de "Staet ende rekeninge" van Becanus' nalatenschap. 
Zie : Antwerpsch Archievenblad, 9> P» 416, 

(64) M. Rooses, op. cit., p. 210, 
M, Sabbe, op, cit,, p. 56. 

(65) - APM, I, Libro de la Stampa I565-I567, 2, 3, 46. 
II, Giornale de la Stampa 1563-156?, 1, 3» 7> 42. 
XIV, Kasboek 1576-1589, 12 e.p. 
XIX, Grand livre signé C, 1571-1589, H . 

- Voor aankoop van boeken door Becanus : 
APM, XVI, Grand Livre, 1568-1573, 54 e.p. 

XXXVII, Debiteurs I565-I569, 1?, 69, 79-
XXXVIII, Libraires et aultres 1555-1562, 124 (in indice) 
XXXIX, libraires et aultres I564, 192. 

- Zie ook : 
- F, Edler, Cost accounting in the sixteenth century. 
The books of Christopher Plantin, Antwerp printer and 
publisher. In : The accounting review, Chicago, XII 
(1937), 3, p. 233. 

- L. Voet, Production and sales figures of the Plantin 
press in 1566, In : Studia Bibliographica in honorem 
Herman de la Fontaine Verwey. A collection of Essays 
and studies in bibliography and allied subjects, edited 
by S. Van der Woude, Hertzberger & Co, Amsterdam, p. 
424, 433. 

(66) M. Rooses, op. cit., p. 60. 
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meer infra, 

Becanus had ook op zich genomen zo goed mogelijk mee te 

werken aan P]_antins levenswerk, de Biblia Polyglotta (67), het

geen bewijst dat Plantin Becanus niet alleen als zakenman appre

cieerde * 

(67) CPl, I , p . 59» 
M, Rooses, op. c i t , , p» 72» 
B. Rekers , op. c i t . , p . 97, 
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B. Becanus' huwelijk met Catharina des Cordes 

Zoals reeds gezegd was Becanus gehuwd met Catharina des 

Cordes (68), achternicht van zijn vennoten de Bomberghe's, doch

ter van hun nicht Isabeau de Bernuy'. 

Catharina was weduwe van de welgestelde koopman Hierony-

mus Hendrickssone Helman, van wie Van Schevensteen vermoedt dat 

hij een slachtoffer was van de pest die te Antwerpen woedde in de 

jaren 1556-1558 (69). Waarschijnlijk had hij zijn zoontje nog 

weten geboren worden : Ferdinando (°1557/58). In ieder geval had 

hij op 12 October 1557 bij testament voorzien dat Catharina even

tueel naar eigen keuze een voogd mocht aanduiden, indien het de 

wettelijke voogd onmogelijk werd zich van die taak te kwijten. 

Toen in 1567/68 Ferdinando de Bernuy, voogd - en peter ? -, 

van Becanus' stiefzoontje verdacht van calvinisme veiligheidshalve 

naar het buitenland uitweek, koos Catharina als voogd haar echtge

noot Becanus (70). Wanneer Ferdinando gevlucht was en ongetwij

feld zijn goederen werden geconfisceerd, haastte Becanus zich een 

declaratie van schulden in te dienen die hij nog van Ferdinando 

te goed had : "Meester Jan Gorop, geheeten Becanus Doctor in me-

dicynen 't Antwerpen wonende vercleert te hebbene vanweeghen 8yn 

huysvrouwe een rente van III XXXVI R(ijks)g(ulden) X st(uivers) 

erf(elijk) bepant opte hoeve metten toebeh(oren) gelegen tot Calloo 

den voirs Fernando toebehorende. Gevende over cop(ieè"n) van 

br(ieven) in date den X jan. a" XV XXVI met oyck zekere extracten 

(68) - Paquot, op, cit., III, p, 29, 
- A.J. Van der Aa, op. oit., II, p. 226, 
- VS, p. 116-117. 
- P.C. de Brouwer, op. cit., p. 272. 

(69) VS, p. 117. 

(70) VS, ibidem. 
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ende rek(eningen) uyten boecken des voirs Bernoy om te bewysen waar 

de voirs schuit is procederende" (Tl)» 

"Meester Jan Goropius Becanus als man ende moraboir van Ka-

tharina de Cordes wed. Wylen Heronimus Helman no 9° vercleert dat 

hy inder voirs qualiteyt heyscht opte goederen van Fernando Bernuy 

de somrne van VI XI £ XV st(uivers) 1-g- d(enier) gr('̂ 'ben) vl(aam)s 

uyt saken begrepen in zekere geschrifte dewelcke hy ons overgaff 

met oyck cop(ieën) uyten reken(ingen) daraff zynde ende van eenen 

soepen br(ieve) de data den XXI jan. a° XV^ LXVI" (72). 

Volgens Paquot en diens plagiaris de Chalmot had Cathari-

na uit haar huwelijk met Helman niet alleen een zoontje doch ver

scheidene kinderen (75)» Mogelijk hebben we hier te doen met een 

vergissing van Paquot, daar geen enkele andere bron een tweede 

kind vermeldt. 

Wanneer Becanus met Catharina huwde is niet juist geweten, 

In ieder geval lieten ze op 28 October 1562 hun testament regis

treren (74) ï Indien Becanus eerst zou sterven zou Catharina er

ven : de huisraad, kleren, riemen, ringen, ketenen, braceletten 

en andere juwelen, zilver- en goudwerk, verguld werk, al het ge

reed geld uit het woonhuis, alle verworven goed en 5OO karolusgul-

den lijftochtrente uit zijn goederen, indien het huwelijk kinder

loos zou blijven. Indien er wel kinderen zouden zijn zou de rente 

samen met Becanus' boeken naar hen gaan. 

Indien Catharina eerst zou sterven zou ze Becanus nalaten t 

huisraad (zoals hierboven), al het gereed geld, alle verwor-

(71) ARAB, Manuscrits divers, 182, p. 579, Gedateerd 15 october 
1568. 

(72) ARAB, Manuscrits divers, 182, p. 588, Gedateerd : 21 october 
1568. 

(75) - Paquot, op. cit,, III, p. 29. 
- J.A, de Chalmot, op. cit,, III, 189. 

(74) SAA, Collectanea 11, 1550-1555, f, 68, 
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ven goed en 6üO karolusgulden 's jaars. 

Ka hun beider dood gaan al hun goederen naar hun kinderen 

of kindskinderen, in geval van kinderloosheid naar de wettige erf

genamen van beide families» 

Als beheerder van het vermogen en voogd der kinderen zal 

de langstlevende bijgestaan worden door Fernando Bernuy en Corne

lls van Bomberghen, Het stuk werd door beide echtgenoten onder

tekend, alsmede door de getuigen Paul Schuermans en Johan Herde, 

Op 1 april 1564 (oude stijl) voegde Catharina aan dit 

testament een condicille (75) toe, daar ze door een koninklijk 

octrooi van 20 maart 15^3 mocht beschikken over de goederen van 

Isabeau van Bomberghen, haar grootmoeder langs moederskant. Die 

goederen werden verdeeld volgens het testament van I562, Na haar 

dood mocht Becanus tot zijn dood blijven bezitten : het huis waar

in ze woonden en het hof buiten de St-Jorispoort, 

Welk huis hier bedoeld is is niet zeker, Becanus was ei

genaar van een huis in de nieuwe straat die getrokken was tussen 

de Tapissierspandt (waar nu de Koninklijke Nederlandse Schouwburg 

staat) en de Keizerspoorte of St-Jorispoorte (76), dat hij echter 

in huur gaf aan Bernardo Nonnius voor 26 Ylaamse ponden per 

jaar (77). 

Catharina schonk Becanus twee dochtertjes (78) : Cathari

na (" 1563) en Isabeau {° I565)» waarvan de oudste huwde met An-

tonius Surchius. Daar de familie des Cordes een oud gevestigd 

geslacht was, is het interessant tot besluit een korte verwant-

(75) SAA, ibidem, f. 70, 

(76) VS, p. 116. 

(77) Antwerpsch Arch ievenblad , 9» P« 416 , 

(78) - SAA, Weesmeesterkamers, 1, j u l i - a u g u s t u s , 1575» 55» 
- VS, p . 118 . 
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schapstabel (79) 't© geven, die tevens illustreert hoe in de kapi

taalkrachtige burgerij steeds dezelfde families onder elkaar trou

wen en alzo hun kapitaal consolideren. 

(79) Voor het geslacht Cordes-Watripont zie : 
J, Ie Carpentier, Histoire généalogique des Païs-Bas, ou 
histoire de Cambray et du Cambrésis, contenant ce qui s'y 
est passé sous les Empereurs & les rois de France & d'Es-
pagne, enrichie des genealogies, éloges & armes des coratea , 
dues, évesques & archévesques & presque de quatre mille fa
milies nobles tant des XVII provinces que de Prance , 
Leiden I664, Ilde volume, pp. 425-430. 
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C, Carrière als arts 

Zoals reeds gezegd werd Becanus in 1554 leermeester in het 

College van Chirurgijnen. Hij schijnt zich van die taak niet lang 

gekweten te hebben, vermoedelijk omdat hij dat leermeesterschap 

slechts aanzag als een springplank naar een belangrijker functie : 

die van stadsmedecijn, een titel waaraan verscheidene privilegies 

waren verbonden. Wiet alleen werden de stadsmedecijnen officieel 

als zeer bekwaam erkend, bovendien bood die post vele rechtstreek

se en onrechtstreekse financiële voordelen, zoals de tweejaarlijk

se visitatie der leprozen, waar Becanus van I562 tot 1568/69 aan 

deelnam (8O). Op I5 februari I563 diende Becanus bij het stads

bestuur een rekwest (81) in, waarin hij aan de stad verscheidene 

voorstellen deed om haar roem nog te helpen vergroten. 

Om de gezondheid der burgers te beschermen zou het nodig 

zijn, zoals in andere grote steden, een medecijn aan te stellen 

die de apotheken zou controleren. Tevens zou die medecijn zo be

voegd moeten zijn dat hij bij aankoop van uitheemse kruiden steeds 

een deskundige uitleg zou kunnen geven. Bovendien zou het nuttig 

zijn een speciale tuin aan te leggen waar alle kruiden konden ge

wonnen worden, vooral de theraica en mithridatum, die vanuit Vene

tië moesten aangevoerd worden. Meteen zouden de apotheken dan 

steeds over verse kruiden kunnen beschikken. Als meest geschikte 

man voor die functie aanzag hij zichzelf, in zoverre dat hij reeds 

een grond had aangekocht, waar die tuin zou kunnen aangelegd wor

den. 

Om de roem van Antwerpen te vergroten zou ook een geschie-

( 8 0 ) VS, p . 1 1 5 - 1 1 6 , 1 2 2 . 

( 8 1 ) -SAA, R e q u e s t b o e k , I 5 6 2 - I 5 6 4 , f. 1 5 1 ^ . 
- VS, p . 1 1 8 . 
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denis van de stad moeten geschreven worden, waarvoor hij zich ook 

kandidaat stelde» 

Hoe de stad reageerde op Becanus' voorstellen op medisch 

gebied, is niet geweten. Het tweede deel van het rekwest, de 

noodzaak om een geschiedenis der stad te schrijven, schijnt inge

willigd te zijn door officiële steun bij de publicatie van de 

"Origines Antwerpianae", waarover meer infra. 

Tenslotte zij ook vermeld dat hij te Antwerpen jarenlang 

huisarts is geweest van de Fuggers, de bekende geldschieters van 

Karel V (82), aan wie hij het laatste deel van zijn "Origines" 

zou opdragen. 

(82) Opdracht van de Hyperborea aan de familie Fugger, Origines, 
p. 927. 
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§ 4 - VERBLIJF TE LUIK EN DOOD TE mASTRiCHT (1568/69 - I575) 

In 1569, na de publicatie van zijn "Origines Antwerpianae" 

vestigde Goropius zich definitief te Luik, misschien omdat hij te 

zeer verdacht werd van protestantse sympatieën, zeker en vast om 

rustig te kunnen werken, buiten de troebelen in het woelige Ant

werpen (85)» Plantin zond hem dan ook regelmatig boeken (84), 

Vermoedelijk verbleef hij reeds eind '68 in het prinsbidom, daar 

hij de praefationes voor de "Origines" in augustus van daaruit 

naar Plantin opstuurde (85). 

Hij was er te gast bij zijn vrienden Gerard van Groesbeeck, 

de prins-bisschop, diens vicaris-generaal Laevinus Torrentius 

(Lieven Van der Beken) en kanunnik Carolus Langius (Charles de 

Langhe, vide infra, § 5)» In de "Origines" vermeldde hij reeds 

dat hij in Luik dierbare beschermheren had : "patrones ,,in primis 

mihi colendos" (86), Te Luik waar onder de vrienden regelmatig 

gezellig gediscussieerd werd over Becanus' theorieën, had hij het 

ongetwijfeld naar zijn zin. Toch zou hij van plan geweest zijn 

terug te keren naar Spanje (87), Zijn gezondheid ging echter ach

teruit, hij had geregeld last van jicht en op 20 februari I572 

(83) Zie hierover verder § 6 : Becanus' houding op godsdienstig 
gebied, 

(84) APM, 16, Grand Livre, I568-I575, f. 54. 
Zie ook VS, p. 125, 

(85) - Opdracht van de Indoscythica aan Gerard van Groesbeeck, 
Or, p, 456. 

- cpi, I, p. 519. 

(86) At, p. 60. 

(87) Br ie f v a n P igh ius aan Masius, 21 jun i 1572 : CP, p . 505-61 
CM, p , 488 , 
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vroeg hij om dispensatie voor de komende vasten, hetgeen toege

staan werd (88), 

Tijdens het schrijven van zijn werken vreesde hij trouwens 

voortdurend ze niet te kunnen beëindigen door een vroege dood. 

Hij drukte herhaaldelijk de hoop uit dat God hem hiervoor de kans 

zou geven (89). 

In de zomer 1572 of '75 werd hij als arts naar graaf Me-

dina-Coeli in Maastricht ontboden (90)» Bij het oversteken van 

de Maas moet hij verkouden geworden zijn en kreeg hij opnieuw 

akute aanvallen van jicht. Op 6 augustus lag hij te bed in het 

"Hoff van Luik", voelde zijn einde naderen en ontbood meester 

Richard Box om zijn testament te wijzigen (91)• Bij zijn doods

bed waren zijn vrienden Laevinus Torrentius en Gaspard Zurchius 

aanwezig, waarschijnlijk ijlings naar Maastricht geroepen (92), 

Aan hen droeg hij de zorg over van zijn vrouw en kinderen en hij 

vroeg hen tevens zijn nog onuitgegeven werk te publiceren (93)» 

Misschien waren zijn dochtertjes ook aanwezig. Na de verovering 

van Mechelen (october 1572), waar ze op kostschool verbleven bij 

Jacobus Robos, 'varen ze naar Luik gekomen. Ze konden Torrentius 

naar Maastricht vergezeld hebben. Waarschijnlijk was ook Catha-

rina de Cordes meegekomen (94)« 

(88) APM, 76, Brieven, A-B(eyerlinck), f. 557. 
Zie ook VS, p. 124-5. 

(89) b.v. : - Si Deus tantisper vitam proroget : Ind, p. 551» 
- Si modo Deus vitam & litterati ocii sumptus digna-
bitur elargiri : Ara, p. 810. 

- Si Deus,, peri.iittet : Herm, , p. lij, 
- Si Deus vitam mentemque dederit : Hier p. 19. 

(90) Voorwoord op de "Opera non edita, p. 15» 

(91) SAA, Schepenregisters, 1575 (lll), Rijt-Halle, p. 710, 

(92) Voorwoord op de H^eroglyphica., 

(95) Zie (90) en (92). 

(94) Voor alle details van Becanus' verblijf en dood te Maas
tricht zie ook : VS, p. 125-6, 
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Torrentius en Surchius zorgden ervoor dat hij begraven 

werd in de kerk der Minderbroeders (95)> waar zich nu nog in de 

noordelijke wand van het koor de mooie zwartmarmeren grafsteen 

bevindt. 

Surchius, als schoonbroer, werd voogd van de kinderen, 

samen met Nicolaas Goropius Becanus, broer van de overledene (96). 

(95) De oude Minderbroederskerk, St.-Pietersstraat, 5f Maastricht, 
Nu rijksarchief, 

(96) Antwerpsoh Archievenblad, 9> P- 416, 
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§ 5 - VRIENDENKRING EN RELATIES 

Naast Plantin was vooral Laevinus Torrentius (Lieven Van 

der Beke, 1525-1595) Becanus' boezemvriend : een groot humanist, 

gespecialiseerd in Horatius en Suetonius, Latijns dichter, kerke

lijk diplomaat, aartsdiaken van Brabant, vicaris generaal van de 

prinsbisschoppen van Luik en in 1576 benoemd tot tweede bisschop 

van Antwerpen, De Vocht veronderstelt dat hij Becanus leerde ken

nen in de Officina Plantiniana (97)» Toch bestaat de kans dat ze 

elkaar reeds te Leuven ontmoetten waar Torrentius studeerde van 

1540 tot 1545« Torrentius introduceerde Becanus bij prinsbisschop 

Gerard van Groesbeeck (l517-156ü) (98) waar hij in I569 gastvrij 

ontvangen werd en zorgde voor de posthume publicatie van de "Ope

ra non edita". Te Luik ontmoette Becanus ook geregeld Torrentius' 

vriend en bloedverwant Carolus Langius (Charles Delanghe, 152I?-

1573)» filoloog, tekstcriticus, botanicus en kanunnik van St.-Lara-

bertus te Luik en St-Walburgis te Veurne, 

Goropius was ook goed bevriend met Stephanus Winandus Pi-

ghius (Wijnants, 152O-I604), bibliothecaris van Granvelle, befaamd 

epigraphicus, archeoloog en tekstcriticus en met diens vriend de 

orientalist Andreas Masius (Maes, 1514-1573). 

Op 27 april 1567 schreef Pighius aan Masius dat hij van 

plan was in mei naar Antwerpen te komen om Plantin en Becanus te 

bezoeken (99). Op 12 november I567 vraagt hij Masius zijn groe-

(97) DV, IV, p. 171. 

(98) - A.-G, de Becdelièvre, Biographie Liégeoise.,, Luik I856, 
I, p. 256. 

- Ph. Bernard, op. cit., p. 37»^ 
- A.J. Van der Aa, op. cit., II (I853), p. 225, 

(99) CP, p. 146; CM, p. 386. 
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ten over te maken aan Becanus (lOO) ©n op 50 augustus I571 groet 

hij Masius vanwege Becanus (IÜI). Herhaalde malen vraagt hij in 

zijn brieven aan Plantin om ook Becanus te groeten (102). In zijn 

"Annales magistratuum" herinnerde hij Montanus aan hun vriendschap 

met Becanus (IO3)» Becanus zelf vertelt in zijn werken dat Pighius 

bij hem logeerde (104)» dat ze samen in Italië reisden (I05) en 

dat hij van hem een afbeelding van Harpocrates ontleende (106), 

Zoals zal blijken was het dank zij P^phius' bemiddeling dat de 

prelaat Maxirailiaan Mgrillon (1516/17 - 1586) aan Becanus de no

ta's uitleende van zijn overleden broer Antoon (152O-I556). Plan

tin schreef op I7 september 1571 dat hij Masius' groeten aan Beca

nus overmaakte en dat deze laatste hem verzocht Masius terug te 

groeten (107) en op 29 October bracht hij zijn groeten samen met 

die van Becanus aan Masius over (IO8), 

Onze auteur was ook goed bevriend met de Vlemincks, heren 

van V/ijnegem, vooral met Jan Vleminck (loannes Flemingus, vóér 

(100) CP, p. 187; CM, p, 400. 

(101) CP, p. 299; CM, p. 466. 

(102) - CP, p. 210, 216, 223, 246. 
- CPl, III, p. 37, 38, 50. 
- L. Voet, Plantin en de kring van Granvelle, enkele nog on
uitgegeven brieven en documenten, De Gulden Passer, jaar
gang 1959, p. 167. 

(103) Annales magistratuum et provinciar, SPQR ab urbe condita, 
Incomparabili labore et industria ex auctorum antiquitatum-
que varieis monumenteis suppleti per Stephanum Vinandum Pi-
thium Campensem..,, Antwerpen 1599> I> liber III, praefa-
tio, pp, 139-140. 

(104) At, p. 73. 

(105) Herm., p. 39. 

(106) Hier., p. 48. 

(107) CPl, III, p. 83; CM, p. 468, 

(108) CPl, III, p. 88; CM, p. 47I . 
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1530-1568), Voortgaande op 7/at hij in zijn "Vertumnus" schrijft 

verbleven ze samen in Valladolid, waar Flemingus financieel agent 

was bij Filips II (lü9)« Hij noemt hem zijn "suavissimus patro-

nus". Die Vertumnus is geschreven in de vorm van een dialoog tus

sen Becanus, Arnold Vleminck (+ ca, 1589)> broer van Jan, en Ge-

rardus Falkenburgus (Falcoburgius, Falckenburg, ca, 1538-1578), 

taalkundige en Latijns dichter. Terwijl in die dialoog Falken

burgus en Becanus te voet naar hun vriend Arnold in Wijnegem gaan 

doden ze de tijd met het reciteren van verzen ter herinnering aan 

wijlen Jan Vleminck, Onder dit voorwendsel publiceert Becanus en

kele gedichten van hun vriend zaliger (l10). 

Falkenburgus moet Becanus ook goed gekend hebben vermits 

hij door hem, zoals zal gezegd worden, vereerd werd met een ge

dicht ter gelegenheid van het verschijnen van Sambucus' Dionysia-

ca. Tijdens het voorbereiden van die druk consulteerde Falken

burgus trouwens Becanus (111 ).. 

Jan Vleminck huwde in I56I Isabella Schets, dochter van 

Gaspar Schets (I513-1560), baron van Wezemaal, heer van Grobben-

donk, Heist en Hingene en tresorier generaal van Filips II, Be

canus was waarschijnlijk ook vriend van die familie Schets, In 

de Origines schrijft hij vol lof over Gaspar (112) en de Saxsonica 

draagt hij op aan Gaspar, diens broers Melchior, Balthazar en Koen-

raad en aan Jan Vleminck (113). 

Toen Plantin de druk begon van de Polyglot-Bijbel, waaraan 

ook Becanus meehielp, stuurde Filips II zijn hofkapelaan, de grote 

theoloog Benedictus Arias :iontanus (Benito Arias Montano, 152?-

(109) Vert., p. 2. 

(110) Vert,, p. 5-15. 

(111) Hisp,, p. 22. 

(112) At., p, 42.. 

(113) Or., p, 562-68., 
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1598) naar Antwerpen om de werkzaamheden te leiden. Hij verbleef 

in de Nederlanden van I568 tot 1575 en knoopte in die perioie 

vriendschapsbetrekkingen aan met Becanus, Ze ontmoetten elkaar 

geregeld in het Plantijnse huis waar Montanus na het eten graag 

discussieerde met Becanus en Masius over de theorieën van de ge

neesheer (114)» Becanus genas hem ook toen hij ziek was in de 

winter 1569» Montanus was toen zo enthoesiast over de vakkennis 

van zijn vriend dat hij hem bij Filips II als hofarts aanbeval (115)» 

In de Gallica spreekt Becanus ook in g-unstige bewoordingen over 

Montanus (II6), 

Zoals hij zelf vertelt (il?) kende bij ook goed loannes 

Franciscus Commendonus (Giovanni Francesco Commendone, 1525-1584)» 

kardinaal van Venetië. Hij had hem te Rome leren kennen, later 

was hun vriendschap nog vergroot en Commendonus bezocht Becanus 

herhaaldelijk toen hij in de Nederlanden verbleef. 

Ook Justus Lipsius (joost Lips, 1547-l606) kende hij persoonlijk. 

De grote filoloog was echt bedroefd toen hij de dood vernam van 

Becanus (II8), die hij ongetwijfeld dikwijls bij Plantin ontmoet 

had. 

De befaamde geograaf Abraham Ortelius (Ortels, 1527-1598) 

schreef in 1574» na Becanus dood, een korte nota in zijn eigen 

'album amicorura'. Hij noemde hem zijn vriend en een 

arts met een uitnemende eruditie, die werken schreef, bewonderd 

door tijdgenoten en latere generaties (119)» 

(114) B. Kekers, op. cit., p. 146. 

(115) B. Kekers, op. cit,, p. I47. 

(116) Gal,, p. 46, 

(117) Opdracht van de Venetica aan Commendonus, Or, p. 923» 

(118) - Epistolicarum quaestionum libri V, I, epist, XVII, Opera 
omnia, op. cit., I, p. I5I. 

- CPL, IV, p. 68. 

(119) Abraham Ortelius, Album amicorum, notes et traduction par 
Jean Paraye, De Gulden Passer, 46ste jaargang (1968), p. 20, 
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Becanus schreef zelf een opdracht in het 'album arnicorum' 

van Janus Dousa (johan Van der Does, 1545-1604) ter gelegenheid 

van hun kennismaking (120). Dit gebeurde waarschijnlijk bij Plan

tin op 14 maart 15̂ 9» dag waarop ook Plantin zijn opdracht schreef 

op de bladzijde onmiddellijk vóér die van Becanus, 

Ook de geneesheer, filoloog, Latijns dichter en historicus 

Hadrianus Junius (1511-1575) schijnt Becanus gekend te hebben,ver

mits hij in een brief aan Plantin op I6 maart 1572 vroeg zijn groe

ten over te maken aan Arias Hontanus en Goropius (121). 

Een man die Becanus in zijn theorieën deed volharden was 

Augerius Ghislenus Busbequius (de Busbecq, Boesbeke, 1522-1591/92), 

archeoloog, briefschrijver en gezant van Keizer Ferdinand I (1503-

1564) bij de Turkse sultan Soliman II (1495-1566). In die functie 

ontdekte hij het Krimgotisch, dat Becanus' ideeën scheen te beves

tigen, 

In 1570 vergezelde Boesbeke de prinsen Albert en Wences-

las, zonen van jiaximiliaan, koning van Hongarije, die met hun oud

ste zuster, aartshertogin Anna naar Madrid trokken, waar deze zou 

huwen met Filips II. In Antwerpen kreeg de jongste prins plots 

hoge koorts. Ofschoon hun lijfarts Jodocus Lomnius (Joost van 

Lom, ca, 15OO - na 1562) was, wou Alva toch het zekere voor het 

onzekere nemen en ontbood hij ook Becanus, die alzo gelegenheid 

kreeg verschillende gemoedelijke gesprekken met Boesbeke te voeren 

over zijn theorieën (l22), 

Becanus schijnt ook rela.ties gehad te hebben met de Britse 

mathematicus en astronoom John Dee (1527-I6O8) (125). Hij kan hem 

(120) Universiteitsbibliotheek Leiden, handschrift BPL I4O6, f, 92. 

(121) CPl, III, p, 94, 

(122) Franc., p. 24-25. 

(123) M. Van Durme, Correspondance Mercator ienne, Antwerpen, 1959» 
p , 36 . 
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ontmoet hebben tijdens zijn reizen in Engeland ofwel in de Neder

landen waar Dee verbleef in 1547» 1548-1550 en 1562-1563. Een an

dere Brit die tot de kennissen van Becanus behoorde was de edel

man Henricus Knevetus die in de veertiger jaren in naam van Hen

drik VIII (1491-1547) aan Becanus een reis aanbood naar de Oriënt 

die tot grote spijt van Becanus niet doorging wegens de dood van 

Knevetus en de koning (124). 

De biograaf Franciscus Sweertius (Sv/eerts, I567-I629) 

spreekt over Beoanus als "olim vicinus meus" (l25). Becanus zal 

dan Sweertius slechts als peuter gekend hebben, vermits deze laat

ste geboren werd in I567. 

Voortgaande op wat Plantin schrijft in zijn praefationes 

van de "Opera non edita" kende Becanus goed Jacob Taius de Goi-

cken (126) en de stadstesaurier Cornelius Prunius (Pruynen) (127). 

Van Taius schrijft Becanus dat hij hem samen met Torrentius als 

vriend volledig steunde in zijn werk (128), 

Becanus vertelt ook dat hij zeer goed en zekere Didacus 

Aialius kende, bij wie hij eens logeerde (129). Misschien was dit 

een Spaanse vriend die Diego Ayala heette. Niets bewijst echter 

dat we hier te doen hebben met de beeldhouwer Diego Ayala (15OI-

1582) of met Diego Lopez de Ayala, die rond het midden van de 

XVIde eeuw kannunik was te Toledo, 

In de opdracht van de Gotodanica "ad senatura populumque 

Gedanensem" (Or. pp. 666 sqq) vernemen we dat onze auteur ook in 

(124) Ind., p. 494. 

(125) F. Sweertius, Honumenta sepulcralia et inscriptiones publi-
cae privataeque ducatus Brabantiae. Franciscus Sweertius 
posteritati collegit., Antwerpen I6I5, p. 5. 

(126) Voorwoord op de Gallica, 

(127) Voorwoord op de Ilispanica, 

(128) Herm., p. I69. 

(129) Ind., p. 492-95. 
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Danzig een grote vriendenkring had. Hij vermeldt de bekende pa-

triciërsfamilie Zimmermann, de jurist en letterkundige Cleopas 

Meius en de magistraten Johannes Brandes (1503-1577)> Johannes 

Preutius, Constantinus Perberus (Konstanty Ferber, + 1588) en 

Georgius Clefeldus (jerzyKle(e)feld, I522-I576). 

Vermits hij bij Plantin vriend van de huize was kende hij 

ongetwijfeld nog vele andere kennissen van de drukker,waaronder 

zeker Joachin Hopperus (1523-1576), professor in de rechten te 

Leuven, raadslid en hofdignitaris (130) en Cornelis Kilianus (Ki-

liaen, Van Kiel, 1528/29-l607), proeflezer in de drukkerij. 

Diens "Dictionarium Teutonico-Latinum" dat bij Plantin verscheen 

in 1574 en 1588 en dat herwerkt in 1599 door Jan I Moretus werd 

herdrukt onder de titel "Etymologicum Teutonicae Linguae" steunde 

voor een deel op Becanus (I31). 

Het lijdt geen twijfel dat hij ook Plantins schoonzoons 

kende : Franciscus Raphelengius (Prans van Ravelingen, 1539-1597) 

en loannes iï̂ retus (jan Moerentorf, 1545-1610), 

Bovendien is de kans groot dat hij ook andere vrienden 

(130) CPl, II, p. 27; III, p. 321. 

(131) - Etymologicum Teutonicae Linguae, Antwerpen 1599» bronnen-
opgave . 

- A, Kluyver, Proeve eener critiek op het woordenboek van 
Kiliaen, 's Gravenhage, I884, p. 30-45» 

- L. Van den Branden, Het streven naar verheerlijking, zui
vering en opbouw van het Nederlands in de l6e eeuw. Gent 
1956 (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letter
kunde, reeks VI, nr. 77)» p. 102, 112. 

- R.G, Van de Velde, De studie van het Gotisch in de Neder
landen. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie 
van het Gotisch en het Krimgotisch, Gent I966, p. 110, 

- P. Claes, Kanttekeningen van Kiliaen bij zijn Etymologi
cum Teutonicae Linguae, in j Tijdschrift voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde, jaargang 87 (l97l)> P« 11» 

- P, Claes, Kiliaans Etymologicum van 1599» iî  '• Monuraenta 
Lexicographica Neerlandica, reeks II, deel 5» 's Graven-
hage 1972-73, pp. 18-19, 51, 55-56» 



I 
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van Plantin gekend heeft zoals de Schotse Latijnse dichter George 

Buchanan (15O6-I582), de geograaf Gerardus Mercator( Cremer (1512-

1594)» Cornelius Valerius ab Auwater (Wouters van Auwater, 1512-

1578), professor Latijn te Leuven, de uitgever en commentator van 

klassieke teksten Theodorus Pulmannus (Poelman, I512-I58I), de bo-

tanici Rembertus Dodanaeus (Dodoens, 1517-1585)» Carolus Clusius 

(del' Ecluse, de l'Escluse, I526-I6O9) en Mathias Lobelius (de 

Lobel, de l'Obel, 1558-1616), de Italiaanse koopman en historicus 

Ludovico Guicciardini (1521-1589), de drukker Augustijn van Has

selt (+ na 1591)» evenals Plantin en Becanus lid van de godsdien

stige sekte "Het huis der liefde" (vide infra), Simon Verepaeus 

(Verreept, Vereept, Verrept, 1522-1598), auteur van Latijnse school

boeken, de numismaat, schilder en graveur Hubertus Goltzius (1526-

1583), de rondzwervende Hongaarse humanist loannes Sambucus (l551-

1584), zoals zal gezegd worden door Becanus geëerd met een lof

dicht, de Brusselse patriciër Jan-Baptist Houwaert (1535-1599), 

de geneesheer, filosoof en astronoom Cornells Gempia (1535-1579)» 

zoon van Gemraa Prisius, oud-professor van Becanus te Leuven, de 

graveur Pilippus Gallaeus (Galle, 1537-1612), die van Becanus een 

portret graveerde (vide infra) en de humanist, tekenaar en graveur 

Joris Hoefnagel (1542-I6OO). 

Zijn relaties reikten verder tot de hoogste kringen, 

Granvelle interesseerde zich, zoals zal blijken, voor de publica

tie van zijn werken en gaf hem toestemming een afbeelding van Har-

pocrates uit zijn bibliotheek te onderzoeken (132). Karel V was 

hem goedgezind (133)> diens zusters Eleonora en Maria hadden hem 

als lijfarts en Filips II beloonde hem rijkelijk ofschoon hij niet 

(152) Hier., p. 48. 

(133) A, Le Roy, Gorp (jean, Van) in : Biographie nationale, pu-
bliée par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-Arts de Belgique, Brussel 1866-, deel VIII (I684-
85), kol. 121. 
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inging op het aanbod hofarts te worden (vide supra), Alva riep 

hem bij het ziekbed van de prins toen die met Boesbeke in Antwer

pen verbleef en Becanus droeg aan de hertog zijn Gigantomachia 

op (134). Hij genoot verder de gunst van Hendrik VIII van Enge

land, vermits deze, zoals gezegd, bereid was de reis te financie

ren die Becanus met Knevetus naar het Oosten wou maken. 

(134) Or., pp. 129-156. 
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§ 6 - BECANUS' HOUDING OP GODSDIENSTIG GEBIED 

Het is niet gemakkelijk uit te maken hoe een figuur als 

Becanus tegenover de reformatie stond. Hij leefde in een woelig 

Antwerpen, waar velen protestant waren, doch slechts weinigen er 

openlijk voor uitkwamen. Bovendien bestonden er nog sekten waar 

het vaak moeilijk was de lijn te trekken tussen ortodoxie en hete

rodoxie . 

Enerzijds stelde hij zich in zijn werken voor als voor

beeldig Rooms (135)» In zijn inleiding tot de Gigantomachia (136) 

schrijft hij aan Alva dat die in feite ook giganten bestrijdt, 

die kerken en bibliotheken verwoesten, de koning niet gehoorzamen 

en leugens verspreiden op het gebied van godsdienst en filosofie, 

Filips II is alzo te vergelijken met Eurystheus en Alva met Her

cules; in zijn strijd moet hij zijn knots gebruiken, docii op een 

rechtvaardige wijze. Hij schrijft ook dat de calvinisten hem meer

maals in hun preken beledigd en uitgelachen hebben (137) en wanneer 

hij poogt aan bijbelexegese te doen zegt hij uitdrukkelijk dat hij 

zich kan vergissen en zich onderwerpt aan het oordeel van Rome (138), 

Anderzijds prijkt zijn naam op de lijst van verdachten die 

Francesco Pays in I567 opstelde : "Becanus raedicin, cousin des 

Bombergs, et est du consistoire et prie de tous, ayant espouse la 

fille de Jacques des Gordes, lequel a demouré a Termonde, oü il 

(155) Zie ook : P,C, de Brouwer, op, cit,, pp, 273 sq, 

(156) Or., pp. 130 sqq. 

(137) At,, p, 107; voorwoord Gig,, p. 154» 

(138) Gal,, p. 131, 
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a faict beaucoup de mal, comme a faict Anthoine Lempereur a 

Lyre" (159). 

Bovendien schijnt hij samen met Plantin lid geweest te 

zijn van het "Huys der Lj_efde", een sekte rond Hendrik Niklaes 

met een diep-mystieke leer, die aan uiterlijke eredienst weinig 

waarde hechtte doch meer de nadruk legde op de liefde tot God en 

de evennaaste (140). Plantin brak met Niklaes in 156?» na 17 

jaar, om zich aan te sluiten bij de volgelingen van Hendrik Jan

sen, alias Barrefelt, of Hiel, spiritualisten die van het Huis 

der Lĵ efde waren afgescheurd, meer ortodox waren en zelfs een 

theoloog als Arias Montanus onder hun adepten telden. Wanneer er 

vermoedens bestaan dat Becanus tot het Huis der L.efde behoorde, 

weet men hoegenaamd niet of hij tijdens de twee laatste jaren van 

zijn verblijf te Antwerpen samen met Plantin en Montanus ook tot 

de Barrefeltisten behoorde. 

Daarenboven was de familie van zijn vrouw algemeen gekend 

als calvinist : zijn overleden schoonvader Jacques de Cordes, 

Fernando de Bernuy en vooral de van Bomberghe's, Cornelis van 

(139) F.H. Mertens en K,L, Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, se
dert de stichting der stad tot onze tijden, uitgegeven door 
de Rederijkerskamer de Olijftak, bewerkt door Mertens en 
Torfs, Antwerpen 1645-'55, deel IV (I848), p. 598 en 609. 
Lijst te vinden in de Archives ou correspondance inédite 
de la Maison d'Orange-Nassau, van Groen van Prinsteren, 
1ste serie, deel II, p. 32 sq./j.C, Schultz Jacobi, in Ne
derlands Archief van kerkelijke Geschiedenis, IV, p. II3 sq, 

(140) Zie : - Max Rooses, op, cit,, p. 33-39» e.p. 
- M. Sabbe, Plantin, de "ioretussen en hun werk, Brus
sel 1926, p. 75 sq. 

- id., Les rapports entre B, Arias Montanus et H, Jan
sen Barrefelt (Hiel), De Gulden Passer, 1926 (iv), 
1, P. 19-43. 

- id», De meesters van den Gulden Passer, Christoffel 
Plantin, aardsdrukker van Filips II en zijn opvol
gers, de Moretussen, Amsterdam 1937» P» 28-31. 

,./ • • 
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Bomberghe vluchtte trouwens in februari 156? ui't Antwerpen, waar

schijnlijk samen met Karel, enkele maanden later gevolgd door Fer

nando de Bernuy. De neven van Bomberghe waren zelfs zodanig ver

dacht dat ze behoorden tot de 22 Antwerpenaren die uitgesloten wa

ren van het "generael pardon" dat Requesens in 1574 uitvaardig

de (141 )• Tussen de 52 namen van hen die op 21 februari 1568 als 

eersten naar de bloedraad geroepen werden vinden we verscheidene 

familieleden van Becanus (142) evenals op de lijst die op 15 fe

bruari 1569 (1570) "van verbannenen werd opgemaakt (143) en op de 

lijst van personen die gerechtelijk vervolgd waren voor "feit van 

,./.. - H.F, Bouchery, Aantekeningen betreffende Christoffel Plan-
tin's houding op godsdienstig en politiek gebied", in :: 
"De Gulden Passer", 18de jaargang (1940), p. 87-I4I.. 

- H. de la Pontaine-Verwey, De geschriften van Hendrik Ni-
claes. Prolegomena eener bibliographie in s Het Boek, 26, 
194O-1942, pp. 161-221. Zie hier ook voor verdere biblio
grafie. 

- id., Trois hérésiarques dans les Ps,ys-Bas du XVIe siècle 
in : Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, Travaux et 
Documents, I6, 1954, PP. 312-550. 

- L. Voet, The Golden Compasses. A history and evaluation 
of the Printing and Publishing Activities of the Officina 
Plantiniana, Amsterdam 1969» I» passim, vooral pp. 47-49» 

- J.A. Van Dorsten., The Radical Arts. First decade of an Eli
zabethan Renaissance, Leiden-Londen 1970, PP» 27 sqq, 

(141) zie : L, Torfs, Nieuwe geschiedenis van Antwerpen, Antwer
pen 1662-66, I, p. 191, 

(142) nl. : Karel van Bomberghe, Cornells van Bomberghe en zijn 
vrouw Clementia de ochotti, Fernando de Bernuy en zijn 
vrouw, Magdalena de Cordes, schoonzuster van Becanus, en haar 
man Melchior van Surck, J. Carlier en zijn vrouw Isabeau de 
Cordes. Zie : P. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, Antwer
pen 1927-1949, VIII, 1 (1941), p. 105. 

(145) Zie : Antwerpsch Archievenblad, 12, p. 455-44O : Antoon van 
Bomberghe (p. 455), Baptista de Cordes, Karel en Cornells 
van Bomberghe, Clementia Schotti, Fernando de Bernuy (p. 
456), Melchior van Surck, Magdalena de Cordes (p. 458) en 
Isabeau de Cordes (p. 439)» 
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religie" (144), 

Vanaf 1568-69 vestigde Goropius zich definitief te Luik, 

hetgeen sommigen als een soort vlucht begrepen. 

Al met al zijn er geen voldoende bewijzen, noch van zijn 

trouw aan Rome, noch van een eventuele ketterse gezindheid. Dat 

hij in zijn werken een rechtvaardige repressie goedkeurt en zijn 

teorieën aan het gezag van de kerk onderwerpt is niet meer dan 

normaal in een tijd waar het levensgevaarlijk was iets te publice

ren dat hoe dan ook als heterodox kon geïnterpreteerd worden. 

De zwarte lijst van Francesco Pays ging blijkbaar voort 

op vermoedens en misschien ook op verklikking : het is immers hoe

genaamd niet bewezen dat Plantin, wiens naam onder die van Becanus 

vermeld staat, protestant was. Bovendien zijn familiebanden geen 

reden om iemand de gezindheid van die familie toe te schrijven. 

Ofschoon de stellingen van het Huis der L.efde naar kette

rij zweemden en een oprecht belijder ervan onmogelijk nog ortodox 

kon genoemd worden, sloot het lidmaatschap ervan niet per se hete

rodoxie in. De sekte was geen kerk op zichzelf en de leden ervan 

konden vrij tot een of andere kerk behoren. Zo schijnt Plantin 

er niet bij aangesloten geweest te zijn uit overtuiging, doch meer 

uit praktische-financiële-overwegingen (145)» Het staat trouwens 

niet vast dat Becanus er lid van was. 

Niets bewijst ook dat zijn retraite naar Luik als vlucht 

moet uitgelegd worden. Het is mogelijk dat hij de onrustige sfeer 

van Antwerpen niet langer kon verdragen en zich liever terugtrok 

in Luik om zich daar in kalmte en vree tussen zijn vrienden op de 

studie toe te leggen. Plantin schreef trouwens aan Hopperus dat 

(144) Zie : Antwerpsen Archievenblad, I4, p. 104-127 : Antoon, 
Karel en Cornelis van Bomberghe (p. 106), Magdalena, Isabeau 
en Bastiaen (Baptista) de Cordes (p. 108), 

(145) Zie : H,F. Bouchery, op. cit., pp. 94-102, 
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hij naar Luik gegaan was "pour mieirx: philosopher et poursuivre 

plus librement les discours de ses conceptions et les rédiger par 

esOrit" (146), Bovendien schrijft hij in diezelfde brief dat Be-

canus hem hopelijk kortelings kont bezoeken : ",,d'ou (= Liège) 

suivant les lectres qu'il m'a escrittes nous attendons son retour 

dedans peu de semaines avec plusieurs belles oeuvres siennes qu'il 

achève", Goropius was dus in Antwerpen blijkbaar geen persoon 

non grata. 

Toen Plantin in 156? het vennootschap verbrak en - om zich 

niet te compromitteren - zich openlijk van de van Boraberghe's dis-

tancieerde (147)> bleef hij Becanus echter als rechtgelovig ver

dedigen, mede om zichzelf vrij te pleiten (148)., Plantins ver

loochening van de van Bomberghe's moet trouwens niet ernstig ge

nomen worden. Hij had later nog contact met hen en het is goed 

mogelijk dat ze zelf verkozen het vennootschap op te doeken omdat 

het interessanter was met baar geld te vluchten (149)« 

Het staat ook vast dat Goropius' relaties tot de hoogste 

katholieke en Spaanse kringen reikten, Filips II kende hem reeds 

van vroeger, Granvelle interesseerde zich, zoals reeds gezegd, 

zeer voor de publicatie van zijn werken en Alva verkoos hem bij 

de zieke prins te roepen, toen die met zijn zuster, zijn broer en 

Boesbeke toevallig in Antwerpen verbleef, en dit ondanks het feit 

dat Loranius hun geneesheer was. 

Een Arias Montanus was ook met hem bevriend en in Luik 

was hij welkom bij de prins-bisschop Gerard van Groesbeeck en 

diens vicaris-generaal Laevinus Torrentius, die zelfs zijn boezem-

(146) CPl, III, p. 521; toch heerste er ook te Luik troebelen, door 
de doortocht van Oranje's legers, 

(147) Zie : H.F, Bouchery, op. cit,, p. 102 sqq., 

(148) ib., pp. IO7-IO8,, 

(149) Zie : L. Voet, op. cit., p. 49, 
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vriend was. Eerlijkheidshalve moet hier toch vermeld dat onder 

Groesbeeck vele vluchtelingen in Luik een toevlucht vonden. Toch 

is het zeker dat een gekend oalvinist door al die kringen uitge

stoten zou geweest zijn, 

We kunnen besluiten dat hij misschien niet afkerig stond 

tegen de hervorming, doch dat hij protestant was is nog niet ge

noegzaam bewezen. Wel was hij, als burger van de metropool Ant

werpen, net zoals zijn vriend Plantin, tolerant, hetgeen hij in 

zijn geschriften niet verbergt, Aan Alva schrijft hij in de op

dracht van de Gigantomachia dat hij niet de schijn wil wekken te 

zeer voor de ketters op te komen (15O); toch smeekt hij de hertog 

de gereclitigheid niet toe te passen omwille van de gerechtigheid, 

doch, waar het kan, plaats te maken voor begrip en barmhartig

heid (151)» -̂ Is Brabander hield hij zielsveel van zijn geboorte

streek en hij hoopt oprecht dat ze door de godsdiensttwisten niet 

zo ten onder zal gaan, dat er geen hoop meer zal zijn om de vroe

gere glans en glorie terug te bereiken (152). 

(150) p. 150. 

(151) p. 154» 

(152) Gig,, p, 159. 
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§ 7 - BECANUS' OEUVRE 

A. De "Origines Antwerpianae sive Cimmeriorura Becceselana, novem 

libros complexa : Atuatica, Gigantomachia, Niloscopium, Cronia, 

Indoscythica, Saxsonica, Gotodanica, Amazonica, Venetica & 

Hyperborea" 

In het reeds vermelde rekwest dat Becanus in 1563 bij het 

Antwerpse stadsbestuur indiende (l55) stelde hij ook dat er een 

geschiedenis over Antwerpen moest geschreven worden, waarvoor hij 

zich zelf als kandidaat voordroeg» 

Hij schijnt inderdaad voor deze taak door het stadsbestuur 

aangewezen te zijn : niet allen moesten de Antwerpse gedeputeerden 

hem alle hulp verschaffen bij zijn opzoekingen (154)> bovendien 

schrijft hij duidelijk in de aanhef van de opdracht van de Origi

nes "ad Senatum Populumque Antverpiensem" dat het boek in opdracht 

van de stad geschreven werd : "Gum vestro, magnifici prudentissi-

mique senatores, iussu res Antwerpianas scribendas suscepissem,,," 

Niettemin was er van de kant van drie "pastores" objectie tegen 

het werk, op religieuze gronden. Dank zij raadsheer Philibert van 

Brussel (l55) kreeg Becanus tenslotte toch de toelating tot publi

catie (156). 

(155) SAk, Requestboek 1562-I564, f. 151"̂ . 
Zie ook VS, p. 119. 

(154) SAA, Briefwisseling magistraten, 1561-1575» brief van Jan 
Gillis, 
Zie ook VS, p. II9, 

(155) Philibert van Brussel, Philibertus Brusselius, de Bruxella, 
de Bruxelles : ridder, heer van Heysbroeck, Grandreng etc, 
jurist, raadsheer van Karel V en Filips II, »1518(?) +1570, 

(156) DV, IV, p. 35. 
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Waarschijnlijk zullen de magistraten in hun verwachtingen 

bedrogen zijn, indien ze een echte geschiedenis van Antwerpen ver

wacht hadden. Het werk geeft wel de "origines" van Antwerpen, in 

zoverre Becanus de Scheldestad in oorsprong terugvoert op de Atua-

tuken; voor de rest echter is het - zoals verder zal blijken - een 

uitvoerig exposé ter verdediging van zijn opvattingen over de oer

taal • 

Naar de publicatie werd aandachtig uitgekeken, ondermeer 

door kardinaal de Granvelle die met Plantin hierover druk corres

pondeerde (157)» 

Naar Torrentius beweert zou Becanus door zijn ideeën zo 

gefascineerd geweest zijn dat hij er dag en nacht over nadacht (I58). 

Eens dat hij echter begon te schrijven zette hij alles lukraak op 

papier, zonder grondige voorbereiding (159)» Hij bekent trouwens 

zelf dat hij het manuscript van de "Origines" niet herlas (16O), 

vermoedelijk omdat er haast geboden was bij het publiceren (161)., 

Wanneer hij juist het werk opstelde is niet geweten. De 

Amazonica schijnt hij geschreven te hebben in 1567 vermits hij 

(157) - CPl, I, p. 228, 250, 270, 296, 319; II, P. 5, 21, 30; 
III, p. 41. 

- M. Van Durme, Lettres inédites du Cardinal de Granvelle a 
Christophe Plantin (1567-I569), uit Gutenberg-Jahrbuch, 
1962, p. 282 + 283. 

- Zie ook M. Van Durme, Antoon Perrenot, Bisschop van Atrecht, 
Kardinaal van Granvelle, Minister van Karel V en van Filips 
II (1517-1586), Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten 
van België', klasse der letteren, verhandeling 18, Brussel 
1953, P. 254-55. 

(158) Opdracht van de Opera hactenus in lucem non edita aan Arias 
Montanus, p. 6, a. 

(159) Brief van P;[̂ antin aan A. Ie Roy, 28 september 1574, CPl, IV, 
p. 142. 

(160) Voorwoord aan Filips II, Or, p. 4. 

(161) Voorwoord aan Gerard van Groesbeeck, Ind,, p. 456'» 
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beweert dat twee jaar tevoren, in 1565» 't© Antwerpen een strenge 

winter heerste (162). Het voorwoord op de diverse boeken schreef 

hij in 1568 in de streek van Luik, op weg naar de "Pontes Perratos" 

(Chaudfontaine ?), omdat Plantin ongeduldig werd en door boden de 

praefationes liet halen (163)» 

Maximiliaan M^rillon (vide supra § 5) vroeg Becanus langs 

Pighius om, in een voorwoord of elders zijn overleden broer An-

toon te vermelden wiens geschriften hem bij het opstellen der 

"Origines" hadden geholpen : o.m, nota's over oude Antwerpse 

straatnamen en de tekst van het Atta Unsar uit de Codex Argen-

teus (164), 

In de opdracht van de Cronia aan de Granvelle (I65) zal 

Becanus Antoon uitvoerig loven als een veelzijdig geleerde en als 

hij in de Gotodanica de tekst van het "Atta Unsar" publiceert zal 

hij zijn dank hiervoor aan de gebroeders Morillon betuigen (166), 

* 

Nadat op 17 december 15^7 de t o e l a t i n g t o t drukken gegeven 

was schreef P l a n t i n op 29 j a n u a r i I568 aan de Granvelle dat h i j 

met het drukken begonnen was (167) , waarscliL^ïlllL'jicc reeds een wi j l 

(162) Am., 885. 

(165) - APM 56, Journal 156I-I574, p. II9, 
- Voorwoord van de Cronia aan de Granvelle, Gr, p.496, 
lees 356. 

- Voorwoord van de Indoscythica aan Gerard van Groesbeeck, 
Gr, p. 456. 

(164) CP, p, 222, Brief van Pighius aan Becanus, gedateerd 3 maart 
1568. 

(165) Gr. , p. 291 , lees 49I., 

(166) Or., p. 739. 

(167) CPl, I, p. 228. 
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vermits Pighius op 1 februari aan Charles de Langhe meedeelde dat 

hij reeds proefdrukken ontving (l68). 

Op 8 maart schreef Plantin wederom aan de Granvelle dat 

hij nog een 5 a 4 maand voorzag (I69), op 26 maart kon hij reeds 

titelbladen opsturen (17O) en op 1 mei voorzag hij nog zes we

ken (171). Naar Pighius op 8 april aan Masius schreef, waren er 

toen reeds vier boeken gedrukt (172). 

Op 5 juli kon Plantin aan Pighius melden dat de Origines 

beëindigd waren, op de praefationes en indices na (173)| hetzelf

de schreef hij een dag later aan de Granvelle (174). 

In augustus meldde hij aan de kardinaal die langverwachte 

teksten ontvangen te hebben (175)» hij hoopte het werk tegen ein

de van de maand te voltooien (I76), 

In december was het zeker af, daar Granvelle op 10 decem

ber van de aartsdrukker bericht kreeg dat hij een Becanus had op

gestuurd (177). 

Als officiële verschijningsdatum kreeg het werk 1569» 

168) OP, p. 212. 

169) cpi, I, p. 250, 

170) CPl, III, p. 41. 

171) CFl, I, p. 270, 

172) CP, p. 228. 
CM, p. 41 r. 

173) CP, p. 243. 
CPl, I, 294. 

174) CPl, I, 296-. 

175) CPl, I, p. 319; II, p. 5. 

176) CPl, I, p. 519. 

177) CPl, II, 21-. 
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De prijs (178) voor een gewoon exemplaar bedroeg 5 gulden. Gebon

den exemplaren kostten, naargelang de afwerking, minstens 5 gulden 

10 stuivers en een vergulde uitgave voor Gabriel de Gayas, sekre-

taris van Filips II zelfs 4 gulden. Twee vergulde exemplaren 

"para el Duca" (bestemd voor Alva ?) werden in Plantins grootboek 

ingeschreven met een globale waarde van 13 gulden, 4 stuivers. 

Een bestseller werden de Origines niet, In vernoemd grootboek (179) 

vinden we tot 1572, 75 verkochte exemplaren, o.m, aan Arias Monta-

nus, Pighius, Ortelius, Mercator, Grapheus, Ch. de Langhe en de 

Gayas, Elders in de boekhouding staan nog 6 volumes vermeld die 

de Raad van Brabant kocht op 10 October 15^9 (180) en een exemplaar 

dat verkocht werd aan Theodorus Caterus van Utrecht op 18 januari 

1572 (I8I), In totaal maakt dat 80 exemplaren, waarvan slechts 

vier verkocht werden na 1569,-. 

Na Becanus' dood scheen de verkoop vlotter te verlopen 

daar Plantin in de opdracht van de Hieroglyphica aan Gaspard Zur-

chius (gedateerd 13 augustus I58O) schreef de laatste drie jaren 

meer exemplaren van de Origines verkocht te hebben dan de vorige 

8 jaren samen, 

In diezelfde opdracht schreef hij tevens dat hij van plan 

was de Origines terug uit te geven, volgens de wijzigingen die 

Becanus eraan aanbracht. Becanus schijnt inderdaad op een herzie

ne uitgave gehoopt te hebben. Het Museum Plantin-Moretus te Ant-

(178) - Brief van Plantin aan Arias Montanus, 20 mei 1572 : GPl, 
III, p. 102. 

- APM, 16, Grand Livre 1568-1575, f. 54. 
- Zie ook VS, p. 125 sq, 

(179) - APM, 16, ibidem, 
- Zie ook VS, ibidem, 

(180) - APM, 57, Debiteurs, I565-I569, f, 62. 
- Zie ook VS, p. I24. 

(181) - APM, 50, Journal G, I572, f. 9^. 
- Zie ook VS, p. 124, 
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werpen bezit nu nog, onder het nummer A 1559» een werkexemplaar 

waar hij passim woorden of passages emendeerde. 

Voortgaande op een brief die Torrentius op 10 oktober 

1585 aan Plantin schreef zouden de Origines moeten herdrukt zijn : 

"....Becani Origines, quas denuo te edidisse audio, adiungi ve-

lim" (182). 

Over een eventuele tweede druk is echter niets geweten. 

Wel zijn er twee verschillende Origines in omloop, allebei gedrukt 

in 1569» 2e verschillen lichtjes qua tekst en afkortingen op 

p. 515 en p. 519» die met 513 samenhangt. Waarschijnlijk was op 

p. 515 een verkeerde passage gedrukt. Toen reeds een aantal exem

plaren ingebonden waren emendeerde men en laste men de nieuwe blz, 

in in de nog in te binden exemplaren, 

* 

In de Origines verdedigt Goropius de stelling dat Antwer

pen gesticht werd door de Atuatuken, die van Noë afstammen en dus 

de oertaal bewaarden. Tevens worden, steunend op de Bijbel en.de 

volksverhuizingen, alle Germaanssprekende volkeren gesixueerd en 

op Noë teruggebracht. 

Schertsend gaf hij zijn boek de ondertitel "Cimmeriorum 

Becceselana" : Becceselana was de Cimmerii. De Cimmerii of Cimbri 

zouden afstammen van Goraer, zoon van Japhet en kleinzoon van Noë, 

Japhet was bij zijn vader Noë gebleven toen de andere leden van 

(162) - CPl, VII, p. 117. 
- M, Delcourt en J. Hoyoux, Laevinus Torrentius, Correspon-
dance, Parijs 1950-1954, I, p. 6I, 

- P.F.W, De Ram, Lettres de Laevinus Torrentius a Christophe 
Plantin, in : Bulletins de la Commission Royale d'histoire, 
I, 1, 2^ serie, p. 9» 

http://en.de
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de familie uitweken, de toren van Babel bouwden en in de spraakver

warring terecht kwamen. Vandaar dat de Cimmerii de eerste taal, 

door God aan de mens geschonken, bewaarden, 

"BeHHea£X.Tivo(;" betekende bij Aristophanes (Nubes, 398) 

"primitief", "dom", Becanus aanziet het woord als een samenstel

ling van Bénoc, en oeA.î vri, de maan, hetgeen de moderne etymologen 

beamen, BéK{oc,) is een reminiscentie aan Herodotus (ll, 2) die 

verhaalt dat farao Psammeticlius wouweten welke taal de oudste was. 

Hiertoe werden enkele pasgeboren kinderen afgezonderd zonder dat 

iemand met ze mocht praten. De eerste klanken die ze zouden voort

brengen zouden dan op de eerste t̂ ial wijzen (185). Na een tijd 

riepen de kleintjes, toen ze honger hadden, "Bec", dat in de taal 

der Phrygiërs "brood" bleek te betekenen. Voor Becanus waren de 

Phrygiërs ontegensprekelijk Cimraeriërs en was "bec" een oud Cim-

brisch woord voor "brood", vanwaar "becker", bakker, SeXî vri, 

Selana, is samengesteld uit "sel" (= tel) en "ana" (= de eeuwig

heid : "an" = aan + "na" duiden op een eeuwige cirkelbeweging) en 

betekent "tel de eeuwiglieid", 

"Becceselana" zou dan betekenen : het brood, het voedsel 

waardoor we gevoed worden om de eeuwigheid te tellen, te berekenen, 

d,i,, om tot de kennis van God te komen (184)« 

In een inleiding van 16 blz, droeg Becanus het werk op aan 

Filips II. Na een opdracht aan het stadsbestuur, 10 blz^ lang, 

volgen 5 blz, verzen : een lofdicht op Becanus van de hand van 

(185) Later werd dit experiment overgedaan door Prederik II van 
Pruisen en Jacob IV van Scotland, In het eerste geval 
stierven de kinderen alvorens te kunnen praten, bij Jacob 
IV echter schenen ze goed Hebreeuws te spreken. 
Uit : M, Leroy, Langue, langage, linguistique, in : Revue 
de l'Université de Bruxelles, October 1962-januari 1965» 
1-2, p. 7. 

(I84) Voorwoord op de Origines, p. 11, sq; Hermathena, p. 62» 
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Torrentius (5 blz.), 50 Griekse verzen van Gerartus Falkenburgus, 

gewijd aan de Becceselana (I blz.) en een opdracht met gelukwen

sen aan Plantin, vanwege stadssekretaris A. Grapheus (1 blz.). 

De Origines zijn ingedeeld in 10 boeken, alle ingeleid 

met een "argumentum", bestaande uit vier hexameters en alle met 

een verschillende opdracht : 

De Atuatica (p. I-I27) 

De Gigantomachia (tot p. 226) 

De Niloscopium (tot p, 52?) 

De Cronia (tot p. 446) 

De Indoscythica (tot p, 557) 

De Saxonica (tot p. 666) 

De Gotodanica (tot p. 798) 

De Amazonica (tot p, 918) 

De Venetica (tot p. 1009) 

De Hyperborea (tot p. IO58) 

: opgedragen aan Filips II, 

: opgedragen aan de hertog van Alva, 

t opgedragen aan Gomezius Suarez 

de Pigveroa, 

: opgedragen aan kardinaal de 

Granvelle. 

: opgedragen aan Gerard van Groes-

beeck, prins-bisschop van Luik, 

: opgedragen aan de familie Schetz 

en Jan Vleminck (Flemingus). 

I opgedragen aan de mfgistraten en 

inwoners van Danzig (ad senatum 

populumque Gedanensem), 

; opgedragen aan Elisabeth, echt

genote van Filips II, 

: opgedra.gen aan loannes Prancis-

cus Commendonus, kardinaal van 

Venetië. 

I opgedragen aan Georgius, Christo-

phorus, Marcus en loannes Fucca-

rus (Fugger), heren van Kirchberg, 

Weissenhorn etc. 

De twee laatste titeLf werden in één "liber nonus" samen

gebracht om een symbolisch totaal van negen boeken te komen, zoals 
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Herodotus, "Negen" is immers een "vox circularis" : omgekeerd 

wordt dit telwoord hetzelfde gelezen, het symboliseert aldus de 

eenheid. Bovendien besloot Becanus zijn werk met 3 Cimbrische 

steden : Venetië, Danzig en Antwerpen, die alle drie 5 soorten 

goed bewaarden : het christendom, goede wetten en instellingen 

en rijkdom (I85). 

(185) Or., p. 1057. 
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B. De "Opera hactenus in lucen non edita, nempe Hermathena, 

Hieroglyphica, Vertumnus, Gallica, Prancica, Hispanica" 

Zoals reeds ver leld deed Becanus op zijn sterfbed Torren

tius beloven zijn nog onuitgegeven werk posthuum te publiceren. 

Op 6 februari 1574 meldde Plantin aan Pighius dat Torrentius hem 

in de zomer de te publiceren tekst zou laten geworden, tekst die 

niet alles zou omvatten wat Becanus naliet, doch wel het grootste 

deel : "si non omnia, saltern maiorem partem" (l86). 

De manuscripten die door Goropius begonnen, doch nog niet 

voltooid waren, hielden de erfgenamen in. Plantin mocht ze zelfs 

niet inkijken. Dit alles staat te lezen in een brief aan A. Le 

Roy, gedateerd 28 september 1574 > waarin Plantin eveneens schreef 

dat hij van Torrentius Becanus' nota's ontving (I87). 

Hidden november schreef hij aan de Seroskerke dat hij die 

nota's had gebundeld (I88) en op 29 november kreeg hij toelating 

drukken nadat de boekencensor Molanus op 21 augustus alle boeken 

had goedgekeurd, behalve de Hispanica, die op I6 november werd 

toegelaten. Op 6 december kreeg hij het handschrift van de cen

suur terug (I89)* 

Op 6 september 1575 verzocht Pighius Plantin reeds om in

zage in het werk (190)* 

Op 1 juli 1578 schreef Torrentius de opdracht van de Ope

ra aan Arias Montanus, waarop Hontanus nooit antwoordde, Torren-

(186) - CPl, IV, p. 61, 

- cp, p. 520, 

(187) CPl, IV, p. 141-42, 

(188) CPl, IV, p. 204. 

(189) CPl, IV, p. 208, brief van Pierre de la Tombe aan Plantin, 
(190) CPl, IV, p. 520, 

CP, p. 414. 
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tius vond dit vervelend (191)» 

Op 51 januari 1580 vernam Janus Dousa van Plantin dat de 

Hispanica binnen 5 a 4 dagen zouden beëindigd zijn (192), 

Op 1 april 80 kon de aartsdrukker aan Torrentius melden 

dat hij de Hermathena opstuurde en dat hij hoopte binnen twee 

maand het werk te voltooien (193)« Die tekst van de Hermathena 

scheen niet volledig te zijn, vermits Plantin op 14 april nog een 

deel ervan opstuurde (l94)» 

Op 25 juni verzocht hij Torrentius om het voorwoord en om 

Becanus' grafschrift dat vooraan in het boek moest gepubliceerd 

worden (l95)» Het voorwoord is nochtans duidelijk gedateerd 1578» 

Hierna verliep de publicatie vlot zodat Plantin in october-

november aan Montanus kon schrijven dat hij twee exemplaren zou 

opsturen die onlangs verschenen waren (196). 

Bij het publiceren sluot Plantin een financiële overeen

komst met Becanus' erfgenamen. Hij was hun nog ruim 422 pond 

schuldig voor uitgeleend kapitaal. Daarvan zouden 50 pond besteed 

worden aan de uitgave van de "Opera non edita", waarvan de erfge

namen ^0 exemplaren zouden krijgen (197)« Plantin kreeg van de 

(191) Brief aan Plantin van 10 oktober 158$, zie nota (l82). 

(192) cpi, VI, p. 129.. 

(195) cpi, VI, p. 155-54. 

(194) cpi, VI, p. 155. 

(195) ibidem, 

(196) cpi, VI, p. 191. 

(197) - APM 19, Grand Livre signé C, 1572-1589, f. n"^. 
- Max Rooses, Le musée P-̂  antin Moretus, contenant la vie et 
1'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs les 
Moretus ainsi que la description du musée et des collec
tions qu'il renferme, Parijs-Antwerpen 1914» P» 153» 

- A.P.C, van Schevensteen, Levensschets van Goropius Beca
nus, geneesheer-philoloog, Gent 1936; in : Vlaamsch Genees
kundig tijdschrift, I4, 1936, p. 11, 
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erven een voorschot van 15O kronen, met nog een lening van 5OO 

kronen, terug te betalen na de verkoop (198), De Opera werden 

verkocht voor 4 gulden 10 stuivers. Afgezien van de 50 exempla

ren die de familie Becanus ontving, werden er bij de uitgave 

slechts drie exemplaren verkocht (199)« 

De Opera hadden dus nog minder succes dan de Origines, 

hetgeen Plantin wel zal vermoed hebben. 

Het werk omvat een duizendtal folio's, verdeeld over zes 

boeken. De eerste twee zijn zuiver taalkundig, het derde vormt 

een dialoog die moet bewijzen dat ook de flora in oorsprong Cim-

brische namen had en de drie laatste liggen meer in de lijn van 

de Origines, Torrentius droeg het hele werk en meteen het eerste 

boek, de Hermathena (237 P«) op aan Arias Montanus, terwijl de 

andere boeken door Plantin van een opdracht werden voorzien : 

De Hieroglyphica (270 p.) 

De Vertumnus 

De Gallica 

De Francica 

De Hispanica 

(114 P.) 

(159 P.) 

(107 p.) 

(118 p.) 

aan Gasparus Studierus Zurchius 

(Van Surck), 

aan Arnoldus Flemingus (Vlerainck), 

aan lacobus Taii (van Goicken), 

aan koning Hendrik III van Frankrijk. 

aan Cornelius Prunius (Pruynen), 

(198) Brief van P-ĵ antin aan Charles Billohe, 12-15 februari, I58I 
cpi, VI, p. 236. 

(199) A.F.C, van Schevensteen, op. cit., p. 11, 
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C. Andere geschriften van de hand van Becanus 

Eerst dient opgemerkt dat Becanus in zijn prozawerken 

passim verzen van hemzelf opneemt, In de Origines werd elk boek 

ingeleid door een viertal hexameters die het hoofdthema van het 

boek weergaven, in de Amazonica (p, 916) publiceerde hij een te-

trastichon dat hij maakte voor een afbeelding van het Antwerpse 

stadhuis en in de Hieroglyphica (p, 26-27) vat hij in 55 hexame

ters de diepere betekenis samen die volgens hem het Hebreeuws al

fabet heeft. 

Daarenboven vinden we in Gruters "Delitiae Poetarum Belgi

corum" (200) een lofdicht dat Becanus maakte op loannes Plemingus 

(Jan Vleminck), één op loannes Sarabucus en één op Gerardus Falken-

burgus, geschreven ter gelegenheid van het publiceren van Sarabu

cus' uitgave van de Dionysiaca van Nonnus (5de eeuw v, Chr.) met 

nota's door Palkenburgus (201 ). Het gedicht op Plemingus staat 

ook te lezen in de Opera non edita, Vertumnus, p. 22-23, de twee 

andere vooraan de Dionysiaca, 

In handschrift is van hem tenslotte een vertaling bewaard 

van de IlomCXr] loxopfa, Varia historia van Claudius Aelianus 

(ca, 175-ca, 255)> waarover meer in hoofdstuk V, 

Panthaleo vermeldt in zijn "Prosopographiae Heroum" (202) 

dat hij ook werken over geneeskunde geschreven heeft. Daar Pan

thaleo meer onjuistheden vertelt zou deze mededeling te verwaar

lozen zijn, ware het niet dat Jan Herman, geneesheer en burger 

(200) Janus Gruterus, Delitiae Poetarxun Belgicorum, huius superio-
risque aevi illustrium, collectore Ranutio Ghero, Frankfurt 
1614, P. 474-77. 

(201) WONWOY nANOnOAITOY AIOI\rysIAI{A, Nonni Panopolitae Dionysiaca, 
Nunc primum in lucem edita ex Bibliotheca loannis Sambuci 
Pannonii, Gum lectionibus & coniecturis Gerarti Falkenburgii 
Noviomagi & indice copioso, Antwerpen 1569» 

(202) H. Panthaleo, Prosopographiae Heroun atque illustrium viro-
rum totius Germaniae, Basel 1565-66, III (I566), p. 457» 
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van Breslau op 51 januari 1578 in Ortelius' album amicorum' 

schreef dat Becanus heel wat geheimen der geneeskunde publiceer

de (205). De mogelijkheid is niet uitgesloten dat Herman, als 

Duitser, Panthaleo raadpleegde en zo verkeerd geïnformeerd werd. 

Over een eventueel medisch werk van Becanus is verder niets ge

weten, 

Becanus zou ook samen met Nicolaas Rockox (204) de auteur 

geweest zijn van een boekje of pamflet waarin beweerd werd dat 

de koning Antwerpen slechts als pand had : "Que aussi l'on y at 

imprimé quelque histoire comme le Roy n'auroit Anvers que par en-

gaigière et que Bekanus seroit l'aucteur avec l'ayde de Ro-

coux.." (205), 

Dat onze auteur zich zo zou compromitteren lijkt ons wei

nig waarschijnlijk. Vermoedelijk verscheen dit pamflet anoniem 

en werd het door roddel aan Becanus toegeschreven. 

(205) Abraham Ortelius, Album amicorum. Notes et traduction par 
Jean Paraye, De Gulden Passer, I968, p. 19» 

(204) Wikolaas Rockox. Gedurende acht jaar burgemeester van Ant
werpen, en gedurende drie jaar schepen. + 1577« Niet te 
verwarren met zijn beroemde neef en naamgenoot. 

(205) Correspondance du Cardinal de Granvelle, 1565-1585» publiée 
par E. Poullet (deel I-IIl) & Ch. Piot (deel IV-XIl), faisant 
suite aux papiers d'état du Cardinal de Granvelle, publiés 
dans la collection de documents inédits sur 1'histoire de 
France, Brussel 1877-1896, deel II (I88O), p. 95 in brief 
XVI van Maximilien Morillon aan de Granvelle, 15-16 november 
1566. 
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§8-- REACTIES OP BECANUS' WERK 

In zijn werken distancieerde Becanus zich totaal van de 

opvattingen van zijn tijdgenoten die het Hebreeuws als eerste 

taal proponeerden. Derhalve is het niet verwonderlijk dat zijn 

fantastische theorieën geen algemene bijval genoten. Hij had 

zich daar zelf trouwens niet aan verwacht, integendeel had hij 

voorzien dat hij zich in de ogen van velen belachelijk ging aan

stellen (206). 

Plantin schatte zijn werk zeer hoog, hoger zelfs dan elk 

ander werk van zijn eeuw (207) en schaamde zich niet een exemplaar 

van de "Origines" te sturen naar de Cayas (208) en Hopperus (209). 

Toen hij echter op 29 januari 1568 aan de Granvelle meldde dat 

hij met de druk van de "Origines" begonnen was, schreef hij te 

vrezen dat het werk geen goed onthaal te wachten stond, vooral 

bij niet-Nederlandstaligen, die uiteraard moeilijk Becanus etymo

logische bewijsvoering konden volgen (210), 

Torrentius stond steeds positief tegenover Becanus en 

(206) - Opdracht van de Saxsonica aan de familie Schets en Jan 
Vleminck, Origines, p. 562. 

- Opera non edita, voorwoord van Torrentius aan Montanus, 
p. 6a, 

(207) Brief van Plantin aan de Seroskerke, 14-20 november 1574» 
cpi, IV, p. 204. 

(208) CPl, II, p. 25. 

(209) CPl, II, p. 27. 

(210) CPl, I, p. 228. 
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di'ens theorieën (211 ), Masius (212) en Pighius (213) apprecieer

den Becanus als vriend en geleerde doch bleven voorstander van de 

onvoorwaardelijke prioriteit van het Hebreeuws, Masius en Monta-

nus trachtten Becanus te overtuigen van het absurde zijner ideeën 

en discussieerden herhaaldelijk te Antwerpen met hem over de oor

sprong der talen (2I4). Ofschoon hij niet accoord ging met de 

inhoud hield Pighius er toch aan bij Plantin Becanus' werken te 

bestellen (215). 

Charles de Langhe schreef op 5I december 156? ̂ •̂•n Pighius 

gehoord te hebben dat de "Origines" gingen gepubliceerd worden, 

hij vreesde een totaal negatieve ontvangst; "Audio Becani paradoxa 

rerum Gallicarum sub incude propediera fore : vereor ne inter mal-

leum & incudem..." (216), 

Ook lustus Lipsius kon Becanus' theorieën niet bijtreden, 

In zijn "Poliorceticon" (21?) spotte hij met diens woordverklaring 

van 'Scythen' en in de "Electorum libri" (218) ontkende hij dat 

bij de Ouden links voorrang had op rechts, zoals Becanus beweerde. 

Toch stond hij begrijpend tegenover hem en minachtte hem niet. 

(211) Opera non edita, voorwoord van Torrentius aan Montanus, 

(212) - Voorrede van Masius op de "Grammatica Linguae Syricae", 
Antwerpen 1571. 

- CM, 442. 

(215) - Brief aan Masius, januari 1568 : CP, 202; CM, 407, 
- Brief aan Masius, 7 maart 1569 : CP, 26O; CM, 425, 

(214) - CP, 305, 306. 
- CM, 488, 494, 997. 
- B. Rekers, op. cit., p. I46. 

(215) - CP, 414. 
- cpi, IV, 320. 

(216) CP, 200. 

(217) Poliorceticon sive de machinis, tormentis, telis libri quin-
que, boek IV t lusti Lipsi opera omnia, postremum ab ipse auc-
ta te recensita, nunc priraum copioso rerum indice illustrata, 
Antwerpen, 1637 UI» ?• 546. 

(218) Electorum liber II, Opera omnia, op. cit., I, p, 298. 
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In een brief aan de Antwerpse magistraat Hendrik Schot op 19 de

cember 1599 (219) schreef hij dat hij van Goropius gehouden had 

en diens geest bewonderde in zoverre hij hem anders had kunnen ge

bruiken. In diezelfde brief erkende Lipsius verder dat er ver

wantschap bestond tussen bepaalde Nederlandse en Latijnse woor

den, doch dat het Nederlands de oertaal was kon hij niet aannemen. 

Op 5 maart 1574» toen hij Becanus' dood had vernomen, 

schreef hij in een brief aan Plantin (220) dat dit bericht hem 

bedroefde omwille van het grote verlies dat de letteren en het 

vaderland hierdoor leden. 

losephus lustus Scaliger (154O-I6OO) verzette zich even

eens tegen Becanus' waanideeën (221 ) evenals de Franse orientalist 

Guillaume Postel (15IG-I58I) in zijn "Divinationis discussio" (222), 

Bonaventura Vulcanius (de Smet, 1538-1614) (223), Claude Buret 

(+ 1611) in de "Thresor de 1'histoire dea langues" (224) en William 

(219) Epistolarura selectarum centuria secunda, III, ad Belgas, 
epist. XLIV, Opera omnia, op, cit., II, pp. 493-504.» 

(220) - Epistolicarum quaestionum libri V, I, epist. XVII, Opera 
omnia, op, cit,, I, p. 151» 

- CPl, IV, p. 68. 

(221) - Opera non edita, voorwoord van Torrentius aan Montanus., 
p. 8. 

- F,A. de Reiffenberg, De Justi Lipsii vita et scriptis, 
Brussel 1821, § 80, pp. 86-87. 

- DV, IV, p. 38, 

(222) Divinationis sive divinae summaeque veritatis discussio ..., 
Parijs. 1571. 
F. Secret, Les Origines Antwerpianae sive Cimmeriorum Bec-
ceselana de Goropius Becanus, in ; Bibliothèque d'humanisme 
et de renaissance, 22 (1960), p. 557'» 

(223) J.F. Vanderheyden, Encyclopedie van de Germaanse Filologie, 
Geschiedenis van de Germaanse Filologie, Leuven, 1964» I» 
P. 119. 

(224) Thresor de 1'histoire des langues, Keulen 1613> p. 4» 
Zie : F. Secret, op. cit., pp. 557-8. 
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Camden (155I-I625) (225). 

Suffridus Petri (Sjurd Peeters, 1527-159?) voorzag in 

zijn "De Frisiorum antiquitate.," (226) meer dan 50 paginas om 

de Atuatica te bestrijden, loannes Cassanio (2de helft l6de eeuw) 

bestreed in "De gigantibus,." (227) de Gigantoraachia, Laurentius 

Pignorius (Lorenzo Pignora, 157I-I631) in de "Mensa Isiaca" (226) 

de Hieroglyphica en Petrus Petitus (Pierre Petit, I617-I687) in 

"De amazonibus dissertatie" (229) de Amazonica, 

Gerardus Vossius (1577-1049) weerlegde in "De origine et 

progressu idolatriae" (230) Becanus die meende dat Ulysses en 

Elissa, de zoon van Javan, dezelfde persoon waren, 

Claudius Salmasius (Claude Saumaise, de Saumaise, 1588-

1565) zou in zijn niet voltooide "Quadriga Errorum" Becanus' Ori-

gines gehekeld hebben (231). 

(225) F.A. de Reifenberg, op. cit., § 80, p. 87. 

(226) De Frisiorum antiquitate et origine libri III. In quibus 
non modo eius gentis propriae, sed & communes Germaniae to-
tius antiquitates multae hactenus incognitae, produntur & 
obscuri vetrum scriptorum loci plurimi illustrantur, Keulen 
1590, pp. 66-100. 

(227) De Gigantibus eorumque reliquiis, authore Joanne Cassanione 
Monostroliensi, Bazel I58O. 
Zie : Paquot, op, cit., Ill, p. 50, 

P. Bernard, op, cit., pp. 37-38. 

(228) Mensa Isiaca, Amsterdam I67O, Reeds in 1600 te Venetië ver
schenen als "Vetustissimae tabulae aeneae..explicatie", 
Zie : L. Volkraann, Bilderschriften der Renaissance. Hiero-
glyphik und Erablematik in ihren Beziehungen und Portwirkun-
gen, Leipzig 1923., p. 111. 

(229) De Amazonibus dissertatie^ Amsterdam I687 , pp. 309 sqq. 
Eerste druk te Parijs in l685t In het Frans vertaald als : 
Traite historique des Amazones, Leiden 1718, 

(230) De origine et progressu idolatriae, I, 36, Gerardi loa, 
Vossii opera, Amsterdam. I7OI, V, p, 100. 

(231) Paquot, op. cit., XV (1769)» P. 445. 
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Becanus werd ook belachelijk gemaakt in de "Harmonie éty-

raologique des langues" (232) van Etienne Guichard (l6de-17de 

eeuw). 

Valerius Andreas (I588-1656) schetste in zijn rede ter 

gelegenheid van de heropende colleges van Hebreeuws op 28 maart 

1612 de geschiedenis van het Collegium Trilingue en keerde zich 

bij die gelegenheid ook tegen Becanus' theorieën (233)» 

Leibniz (1646-I716) kon zich evenmin accoord verklaren 

met Becanus (234) '• hij creëert zelfs het werkwoord "goropizare" 

ora op volksetymologieën te doelen, zoals hij ook in zijn "Nouvaux 

essais" Théophile pejoratief het neologisme' "goropiser" laat ge

bruiken (235)» Toch gaf hij ook toe dat Becanus terecht de aan

dacht vestigde op de hoge ouderdom van het Germaans, 

Ook Ben Jonson (I572-1657) dreef in "The Alchimist" de 

(232) Harmonie étymologique des langues oü se démontre que toutes 
les langues sont descendues de l'hébraique, Parijs I6O6. 
Zie : F.A. de Reiffenberg, op, cit., § 80, p. 87, 

(255) Valerius Andreas, Collegii Trilinguis Buslidiani in Academia 
Lovaniensi exordia et progressus, Leuven 1614« 
Zie : BV, IV, p. 40, 

(254) Gothofredi Guilhelmi Leibnitii,.opera omnia.,, nunc primum 
in classes distributa, praefatione & indicibus exornata, 
studio Ludovici Dutens, I-VI, Geneve I768, VI, 2, Collec
tanea etymologica, pp. 79, 85, 225. 

(255) Théophile : En general, l'on ne doit donner aucune créance 
aux etymologies que lorsqu'il y a quantité d'indices con-
courants; autrement c'est goropiser, 
Philalèthe : Goropiser, qu~est-cë que cela ? 
Théophile : C^est que les etymologies etranges et souvent 
ridicules de Goropius Becanus, fameux médecin du XVIe siècle, 
ont passé en proverbe, bien qu'autrement il n'ait pas eu 
trop de tort de prétendre que la langue germanique qu'il 
appelle Cimbrique, a autant et plus de marques de quelque 
chose de primitif que l'hébraique même. 
(Nouvaux Essais sur 1'entendement humain, III, 2, I), 
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spot met Becanus (256). 

Voor Pierre Besnier SJ (1648-I705) is Becanus "I'homme le 

plus ingenieux pour l'erreur, et qui abuse de tout son esprit et 

de sa politesse, pour donner quelque couleur a ses visions" (237)» 

Hoe Janus Lernutius (jan L'ernou.t .1545-I619) reageerde staat 

niet vast. In ieder geval is één zijner epigrammen in de "Manes 

Catulli" (238) gewijd aan Becanus' Hermathena, 

Buiten alle genoemde reacties was er echter ook positieve 

kritiek en interesse. Zoals reeds gezegd steiuide Torrentius zijn 

vriend. Een zekere E. Biset stelde zulk belang in Becanus' werk 

dat hij zich bij Plantin het hele oeuvre wou aanschaffen (259)» 

Zelfs Antonius Sanderus (Antoon Sanders 1586-1664) sympa-

tiseerde met hem (240), evenals Hendrick Laurensz. Spieghel (1549-

1612) en de Leidse professor Marcus Boxhornius (Boxhorn, 1612-

1655). 

Abraham Mylius (Van der Myle, Van de Mile, I558-I657) 

noemde Becanus zelfs een "numen quoddam,.non homo" en een " QeoXc, 

hnieCntXov av6pa" "virum diis similera" (24l)> anderen noemden 

(256) Act 2, scene 1, vv. 75O-5I : 
Surly : Did Adam write, Sir, in high Dutch ? 
Mammon : He did : ̂iVhich proves it was the primitive tongue. 

(237) Discours sur la science des etymologies, vooraan de "Dic-
tionnaire de Ménage", Parijs 1694» 

(238) I.'ianes Catulli, sive ad omnia eiusdem Catulli epigrammata 
parcdiae. In : Janus Lernutius (1545-1619)> een biografische 
studie door H, Van Crorabruggen, Brussel- 1955 (Verhandelin
gen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, 
letteren en schone kiinsten van België, Klasse der Letteren, 
jaargang XVII, 25), epigram 58, p. I70. 

(259) Niet nader gedateerde brief : APM, 77, f. 257; CPl, VI, 
p. 154. 

(240) DV, IV, p. 38. 

(241) A. Mylius, Lingua Belgica.., Leiden l6l2, pp. 87 + 117. 
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hem de "VarrO van zijn eeuw" (242) en de jezuïet Carolus Scribani 

(1561-1629)» een neef van Torrentius, plaatste hem naast Erasmus, 

Lipsius, Mercator en Ortelius (243)• Toen Scribani in zijn "Ori-

gines Antverpiensium" een aanneembare verklaring zocht voor de 

naam van Antwerpen verkoos hij Becanus' etymologie (244)» 

Velen waardeerden Becanus als geleerde doch betreurden 

het dat hij zijn capaciteiten niet anders gebruikte (245)• 

Lambert ten Kate (l674-173l) meende dat die energiever

spilling "hoe konstig, hoe geestig het zij, iets onsmaeklijks 

heeft, dat wanvoeglijk is voor menschen van oordeel" (246). 

(242) o.a. : - A, Miraeus (Le Mire), Elogia Belgica,,, Antwerpen 
1609, p. 103. 

- I, Bullart, Académie des sciences et des arts,,, 
Parijs 1682, II, p. I7B. 

(243) - J» Andriessen, Nederlands gemeenschapsbesef bij enkele 
geestelijke auteurs van einde XVIe en begin XVIIe eeuw. 
In : Revue beige de philologie et d'histoire, 26, 1948, 
p. 1012. 

- L. Brouwers, Brieven van Carolus Scribani (156I-I629), 
Antwerpen 1972, brief 62 aan Toussaint de Barbieux, p, 
199. 

(244) Origines Antverpiensium, Antwerpen I6IO, p, 67. 
Zie ook : L. Brouwers, Carolus Scribani S.J., 156l-l629> 
Een groot man van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, 
Antwerpen I96I, p. 200. 

(245) - lustus Lipsius, Epistolarum selectarum centuria secunda, 
III, ad Belgas, epist. XLIV, Opera omnia, op. cit,, p. 493» 

- A. Miraeus, op. cit., p. 103» 
- Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica..,, Leuven 1623» 

p. 492. 
- I. Bullart, op. cit,, p. 178» 
- Thomas-Pope Blount, Censura celebriorum authorum.,, Ge
neve 1694» p. 712. 

- J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica, Brussel 1729» H» 
p. 650. 

(246) J.F. Vanderheyden, op. cit., p. 119. 
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§ 9 - ICONOGRiVFIE 

Qua g e s t a l t e moet Becanus , i n v e r g e l i j k i n g met z i j n t i j d 

g e n o t e n , e e r d e r k l e i n gewees t z i j n , v e r m i t s h i j z e l f s c h r i j f t : 

" S t a t u r a mea m e d i o c r i t a t e b r e v i o r e s t . . " (247)» 

De meest bekende a f b e e l d i n g van hem i s de g r a v u r e d i e J an 

Wier icx (1549 /50 -1617) i n 1580 maakte voor de "Opera h a c t e n u s i n 

lucem non e d i t a " . Ze kan h e t b e s t omschreven worden met de woor

den van Van S c h e v e n s t e e n : "De g e n e e s h e e r i s t e d r i e kwar t a f g e 

b e e l d . Het voorhoofd i s b r eed en l i c h t o n t b l o o t , met g l a d g e s t r e 

ken , r e d e l i j k dun g e p l a n t e h a r e n . Enige h o r i z o n t a a l v e r l o p e n d e 

r i m p e l s geven h e t pe rsonnage een p e i n z e n d e u i t d r u k k i n g . Over de 

r e c h t e r s l a a p g l i j d t een k ronke l ende s l a g a d e r , s ignum a r t e r i a e 

t e m p o r a l i s , t e r w i j l aan de b u i t e n s t e ooghoek z i c h de ouderdoms-

ve ropenba rende ganzepoo t v e r t o o n t . De ogen g l a n z e n h e l en de b l i k 

i s s c h e r p , Becanus i s g e k l e e d i n een n a u w s l u i t e n d e t o t - o n d e r - d e -

b a a r d - g e k n o o p t e f l u w e l e n r o k , met opgaande g e p i j p t e l i n n e n k r a a g . 

De r e c h t e r a r m i s l i c h t g e p l o o i d . I n de kalm toege7)ouwen hand d i e 

z a c h t op de g o r d e l r u s t , en waarop de t e k e n a a r nauwkeur ig de g e 

vu lde a d e r e n h e e f t weergegeven , d r a a g t Becanus een r i n g v o r m i g 

mee tkundig w e r k t u i g . De l i n k e r arm i s i n kundige v e r k o r t i n g weer 

gegeven . De ontvouwde hand r u s t , ha lve rwege de b o r s t op e e n d o r r e 

t a n d e l o z e - o n d e r s t e - k a a k b e e n - m i s s e n d e s c h e d e l , d i e g e p l a a t s t i s op 

een l a g e r e c h t h o e k i g e z u i l " ( 2 4 8 ) . 

Het doodshoofd s y m b o l i s e e r t n a t u u r l i j k z i j n a r t s - z i j n en 

h e t " r i n g v o r m i g meetkundig w e r k t u i g " (een z o n n e r i n g ) z i j n w i skun-

(247) Gig., p. 215. 

(248) A.F.C, van Schevensteen, Levensschets van Goropius Becanus, 
op, cit,, p. 10, 
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dige, geografische en astronomische kennis.. 

Van Schevensteen vermoedt dat Wiericx bij het maken van 

dat portret voortging op de trekken van Becanus zoals hij ze zich 

herinnerde en misschien ook steunde op de drie - verloren gegane -

"contrefeytsels" die Becanus door Christiaan Van de Perre (249) 

liet maken om ze te schenken aan Torrentius, Arias Montanus en 

Plantin (250), Van Schevensteen scheen echter niet te weten dat 

er nog een oudere afbeelding van onze humanist te vinden is bij 

Gallaeus (25I ) daterend van 1572. Wiericx heeft zich blijkbaar 

zeer op die beeltenis - een buste - geïnspireerd : Goropius heeft 

hier hetzelfde rimpelige voorhoofd, dezelfde neus, rok en Alva-

baard. Bij beide portretten komt de kraag juist boven de oorlel 

en eindigt de baard tussen de tweede en derde zichtbare knoop van 

de rok. Bovendien wendt Becanus bij Galle het hoofd naar rechts 

en bij Wiericx naar links. Indien immers Wiericx Galle's afbeel

ding op een plaat overtekende, bekwam men bij het drukken uiteraard 

een spiegelbeeld. Later steunde E. de Boulonois (252) op Wiericx 

of Galle (vermoedelijk Galle, vermits hij ook slechts een buste 

tekende en hier ook het hoofd naar links gewend is) voor een nieu

we afbeelding, die voorkomt in de "Bibliotheca Belgica" van Fop

pens en in latere werken. 

(249) Schilder uit de XVIde eeuw, o.m, in dienst van de hertog 
van Alva, geboorte- en sterfdatum onzeker, 

(250) A.F.C, van Schevensteen, ib, 

(251) Philippe Galle (1537-1612), Virorum doctorum de disciplinis 
benemerentium effigies XLIIII, Antwerpen 1572, C, 1, 
Het portret werd overgenomen door A. Miraeus (Le Mire) in 
zijn Illustrium Galliae Belgicae scriptorum icones, Antwer
pen 1604 en I6O8. Zie ; J.F, Van Sommeren, Beschrijvende 
Catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders , 
Amsterdam 1888-189O, II (I890), p. 288. 

(252) XVIIde eeuw, geboorte- en sterfdatum onzeker. 
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In het Groeningemuseum te Brugge hangt - onder het nummer 

66 - een schilderij genaamd "Portret van een man" en thans alge

meen toegeschreven aan Adriaan Key (255)» De traditie wil dat het 

portret een geneesheer voorstelt en de kans is groot dat het hier 

om Becanus gaat. Zijn gelaat is hier magerder afgebeeld, doch 

het heeft dezelfde neus, dezelfde klare ogen en de steeds terug

kerende Alva-baard., Rond de hals bemerken we dezelfde renaissance-

kraag als bij de andere portretten en op het hoofd een hoed die 

de beginnende kaalheid verbergt. Verder draagt hij een zwart uit

gangstenue en in de rechterhand heeft hij handschoenen. Hij staat 

achter de hoek van een groene tafel véér een donkere achtergrond. 

Op de keerzijde draagt het paneel het etiket van de vroe

gere verzameling waartoe het behoorde : "Herzoglich Leuchtenberg i 

flajorats Fideicommiss". 

Becanus staat ook afgebeeld in de "Prosopographiae" van 

Panthaleo (254)» Die afbeelding verschilt echter totaal van de 

vorige portretten : ze stelt een boertig, Bruegheliaans, baard-

loos mannetje voor met bolle wangen., een scherpe haviksneus, een 

puntmuts op het hoofd en een mengfles in de linkerhand. Vermoede

lijk beschikte Panthaleo niet over een afbeelding van Becanus en 

illustreerde hij zijn tekst met een prent die Becanus afbeeldde 

zoals hij zich hem voorstelde. 

Na zes jaar werk beëindigde de Brusselse stempelsnijder 

Jean-Henri Simon (1752-1854) een serie van ongeveer honderd pen

ningen van beroemde Nederlanders, de "Galerie raetallique des hom

mes qui ont illustré les Pays-Bas", Ook aan Becanus is een pen-

(255) Antwerps portretschilder,+1 544-na 1558. 
Voor het schilderij, zie : H. Pauwels, Catalogus Groeninge
museum, Brugge i960, p, 95» 

(254) H. Panthaleo, Prosopographiae Heroum atque illustriura viro-
rura totius Germaniae, Basel 1565-66, III (1566), p. 457« 
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ning gewijd. Daar echter vele portretten van die serie fantasie

producten van Simon zijn, heeft die penning geen iconografische 

waarde. Niettemin toont ze aan dat Becanus in de eerste helft 

van vorige eeuw nog tot de honderd beroemdste mannen der Nederlan

den gerekend werd. 
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H O O F D S T U K I I 

SUI»tMkRIUI.i VAN DE "ORIGINES ANTWERPIANAE" 

I n d i e n de summaria van de werken van Becanus een i e t w a t 

ve rwarde i n d r u k g e v e n , bedenke men d a t , zoa l s gezegd i n h e t e e r s t e 

h o o f d s t u k , Becanus z e l f a l l e s l u k r a a k n e e r s c h r e e f zonder g r o n d i g e 

v o o r b e r e i d i n g en b o v e n d i e n z i j n m a n u s c r i p t e n n i e t h e r l a s . 

L i t e r a i r e b ronnen z i j n v o o r z i e n van r e f e r e n t i e s . Deze 

werden doo r ons i n g e l a s t , d a a r Becanus b i j een c i t a a t n a a s t de 

a u t e u r z e l d e n n a a r een boek of h o o f d s t u k v e r w i j s t . 

Voor e e n v e r d e r e v e r k l a r i n g van de g e c i t e e r d e e t y m o l o 

g i e ë n r a a d p l e g e men de a p p e n d i c e s . 
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A T Ï Ï A T I C A 

SYNTHESE ; De Atuatuci, afstammelingen van de Cimbri, stichtten 

Atuatucum, het latere Antwerpen, 

Tevens worden de andere Belgische stammen gesitueerd 

en de oorspronkelijke godsdienst van de Antwerpse be

woners onderzocht, 

BETEKEMI3 Ykii DE TITEL : naam gevormd op Atuatuci = Aduatuci = 

de Aduatuken, 

Na een korte situering van Antwerpen (p. l) behandelt Be-

canus het probleem welke volkeren "Indigenae" zijn d.w.z, welke 

volkeren s teeds op hun huidige plaats woonden zonder dat hun voor

ouders zich daar kwamen vestigen (p. 2), In feite zijn alleen 

Adam en Eva "Indigenae", Alle volkeren gaan op hen terug zodat 

het de moeite loont te onderzoeken welke als eersten een bepaalde 

plaats bevolkten en hoe ze daar arriveerden (p. 3)« 

Wat nu onze streken betreft vormde volgens Plinius (Natu-

ralis Historia, IV, 15/28 (98) en IV, 17/51 (105) de Schelde de 

grens tussen Gallia en Germania, De naam 'Scelt' duidt trouwens 

op een scheiding (p. 4)» De eerste Germanen die de Rijn oversta

ken waren de Thungri (p. 5) die ook het eerst "Germanen" werden 

genoemd (p. 7)» Die naam, samengesteld uit "ger" (= ifrensen of 

samenrapen) en "man", sloeg later op alle volkeren die de Rijn 

overkwamen (p, $), 
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Toen later "ger" ook "oorlog" beduidde (p. 12) kregen de 

Germanen een nieuwe naam : "Crygmannen" : van "cryg" (= "krijgen" 

of "oorlog") (p. 13). Weldra kwamen de Thungri in de macht van 

de Eburones, hun "eed-buren", die later onderdrukt werden door de 

Atuatuci, volgens Caesar, (de Bello Gallico II, 29) afstammelin

gen van de Cimbri en de Teutones (p. 18). 

Het gebied der Atuatuci lag tussen dat van de Ambivariti, 

Wervii en Eburones en hun vesting Atuatucum lag aan de Schelde s 

het latere Antwerpen (p. 19)« 

Toen de Cimbri immers naar het Zuiden wilden trekken waren 

er twee mogelijkheden : ofwel door het gebied der ïïerviërs, een 

sterke stam, ofwel door het Ardeense woud dat toen nog tot aan de 

Schelde reikte. Ze kozen de tweede mogelijkheid met als gevolg 

dat zwakkere leden van de stam zoals ouderen en zieken met een 

deel van de bagage aan de Schelde moesten achterblijven (p. 21 ), 

Laten werden de Thungri vereenzelvigd met de Atuatuci om

dat ze buren waren, omdat hun talen verwant waren en vooral omdat 

Atuatucum in het gebied der Thungri lag (p. 22), 

Op p. 24 en 25 wordt de etymologie van "Atuatuci" gegeven. 

De naam Antwerpen gaat hoegenaamd niet terug op "Hant-werpen", 

noch op het Latijnse "ad Verpum" (Verpus - Priapus) (p. 26), doch 

op "aan het werp" (p.. 28), Hierna volgt een beschrijving en woord

verklaring van de Antwerpse omgeving : Kipdorp, Deurne en het 

Ryenland (p. 30). 

Alvorens op p, 39 d.e etymologie van Ryenland te besluiten 

geeft Becanus verschillende mogelijkheden om "Ryen" te verstaan 

(rijden of rijten, scheuren vanwaar ook ruien •= kanaliseren (p. 51-

34) alsook de oorsprong van de namen "Ambivariti" (p. 34 + 38) en 

"Ambiorix" (p. 37), 

Waar woonden nu die Ambivariti ? 

De Maas scheidde hen van de Menapiërs en, na de samenvloei

ing met de Waal, van de Bataven (39-41) en hun grens met de Tassan-
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dri en de Thungri is te bespeuren in de plaatsnamen Tessenderlo 

en Tongerlo, De grens met dit volk liep tussen Oosterlo en Wes-

terlo (p. 41-42). Na een verheerlijking van Leuven (p. 43-44)» 

de abdij van Tongerlo (p, 45-46), haar abt Jacobus Veltackerus 

(p. 47) en de abdijen van üverbode en Postel concludeert hij nog

maals dat de grens van de Ambivariti met de Thungri te Tongerlo 

moet geweest zijn en die met de Tassandri te Tessenderlo (p. 48)> 

terwijl de Schijn de Ambivariti scheidde van de Atuatuci (p. 50)» 

Vanuit Atuatucum (dus het latere Antwerpen) verspreidden 

de Atuatuken geleidelijk hun macht en hun taal ; Berchem, 'Vilrijk, 

Hoboken, de Rupelstreek, het Zoniënwoud en een stuk van de Arden

nen, Brussel, Nijvel, Binche, Beaumont en nog verder (p. 51)• 

Op p. 51 volgen dan de etymologieën van Berchem en Wil

rijk, op p. 52 die van Hoboken, Deurne, Borgerhout en Ekeren en 

op P' 55 die van Wilmarsdonk, 

Tot p, 83 wordt hierna, voortgaande op Caesar, de bello 

Gallico, II, 29, onderzocht waar de Atuatuken door Caesar belegerd 

werden, nadat ze te laat gekomen waren om de Nerviërs te helpen 

bij de Slag aan de Sabis, Die vesting lag bij Gaasbeek (p, 54). 

Trouwens, nadat Ambiorix de legioenen van Cotta en Sabinus 

had verslagen te "Varuca" (een verkeerde interpretatie van 'de 

bello Gallico', VI, 32, 5 s ad Varucam i.p.v, Aduatucam), midden 

het gebied van de Eburonen op de weg naar Luik (p. 55» 60 en 75) 

ging hij naar het kamp van Cicero, tussen Oudenaarde en Gent, bij 

het huidige Velzeke (-Ruddershove) (p, 58) en hield halverwege 

halt bij de Atuatuken (p, 55 + 60), Wanneer we die pleisterplaats 

begrijpen als Gaasbeek, kolpt alles. Om juist te zijn lag de ves

ting der Atuatuken echter niet te Gaasbeek zelf doch aan de Lom-

berg bij Gooik (p. 75) : Caesar (ib.) beschrijft die plaats als 

overal bergachtig, welnu lomberg = alom berg (de "a" viel later 

weg omdat men dacht dat het een Frans voorzetsel was, zoals a 

Paris). Het naburige Kester zou dan op het kamp (castra) van 
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Caesar doelen (p, 76). 

Meteen geeft Goropius de etymologieën van de "Ambiani", 

Hosa (Maas), de Somrae (p. 57)> Velzeke en Oudenaarde (p, 58)» 

Aschburg en Xanten aan de Rijn (p. 68) en Varuca (p. 70). Tevens 

behandelt hij de oorsprong van Luik (p. 74)> onderzoekt of het mo

gelijk was dat Griekse zeevaarders West-Europa aandeden, waarop 

hij positief antwoordt (p. 63 sqq), en behandelt de manier waarop 

de Galliërs muren bouwden (p. 77-78) en Caesar zijn legioenen 

verdeelde (p. 79)» 

Vanaf p. 84 situeert hij de andere Belgische stammen. 

De lïorini woonden in de streek van Kales en Duinkerken 

tot Nieuwpoort, waar kliënten van de Herviërs huisden (p. 84), 

dus tussen Bonen en de Schelde (p. 90» d.e Centrones bij Kortrijk 

(p, 64), de Grudii in de omgeving van Brugge (p. 85), de Levaci 

in de streek van Sluis en Aardenburg en daarboven de Bovaci (p. 86). 

Dicht bij de Morini waren de Pleumosii gevestigd bij het huidige 

Veurne, Hondschote, Diksmuide en leper (p. 87), terwijl de Gorduni 

de streek van Gent bewoonden, de Treveri aan de Rijn huisden, 

stroomafwaarts Keulen, en de 'ienapii bij de sanenvloeiïng van 

Êïaas en ?/aal, niet ver van de Eburones (p. 88), Later verhuisde 

een deel der Menapii misschien oostwaarts zodat Strabo (IV, 3» 5) 

ze terecht buren van de Morini kon maken (p. 89)» De Diablintes 

worden niet ver van de TTenapii en de Atuatuci gesitueerd, op de 

Gete, stroomafwaarts Tienen (vgl, Drieslinter en Neerlinter), in 

een zeer vruchtbare streek (p. 90)« 

De oude, oorspronkelijke taal werd alleen bewaard bij de 

Atuatuci, de Thungri en de Tassandri (p. 93). 

De Gessoriaci bewoonden de streek rond het huidige Bonen 

(p« 97) en de Oromansaci rond Terwaan en St.-Omaars (p. 99)» ter

wijl Oudenaarde het oudste centrum van de Nerviërs was en niet 

Kortrijk zoals velen menen (p. 58 + IOO), 
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Dit overzicht van de diverse Belgische stammen wordt ge^ 

staafd met een heleboel etymologieën : van Brugge en Kortrijk 

(p. 84)» de Grudii (p. 85), de Bovaci en Duaci (p. 86), de Pleu-

mosii (p. 87), de Gorduni en Gent (p. 88), de Diablintes (p. 90)» 

Tienen, de Ge te en de Iprini (p. 91 ) > <ie Nervii (p. 95 )> de Atre-

bates (p. 96), het "Iccium promontorium" en de Phrudis (p. 97)> 

de Gessoriaci (p. 97) de Oromansaci (p. 98) en Terwaan (p. 99)» 

Na aldus Atuatucum-Antwerpen gesitueerd te hebben tussen 

de woonplaats der andere stammen, behandelt Becanus vanaf p. 101 

de godsdienst van de oudste inwoners vanaie stad. Ze zouden 

Priapus vereerd hebben onder de naam "Ters" (p. 101), van wie het 

beeldje nu nog boven de poort van het Steen hangt (p. 26 + 101 ). 

Waarschijnlijk bedoelt hij het beeldje van Semini. Een 

andere godheid die reeds vroeg te Antwerpen vereerd werd was 'Yal-

burgis (p. 101) bescherngodin van de stad en gelijk te stellen 

met Pallas Athena of 'ïinerva (p. 102). 

Die afgoderij was echter goed bedoeld, in feite vereerde 

laen één God, van wie verschillende aspecten een andere naam kre

gen. Later, na de kerstening van onze streken, werden die oor

spronkelijke goden tot heiligen gemaakt (vgl. de H. Walburgis) 

(p. 105). 

Langs die kant, van waar een aanval van de Nerviërs kon 

verv/acht worden, stond de tempel van de oorlogsgod Mars (p, 110 

+ 115)» Wanneer Mars later vervangen werd door de aanvoerder van 

het hemelse leger Michael, werd daar de St.-Michielskerk gebouwd 

(p. 115)» "Mars" is trouwens een zuivere Cimbrische naam (p. Ill) 

evenals Mavors (p. Ill), Ares (p. II4), Pallas en Minerva (p. II5). 

Godfried van Bouillon verrijkte de St.-Michielskerk (p. 

119) en St.-Michiel, die weldra de schutspatroon van Antwerpen 

werd, hielp Godfried ten zeerste (p. I24). 
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Later ontstond er een ketterij en Mavors maakte terug 

aanspraak op zijn heiligdom (p. 125). Norbertus maakte hier een 

eind aan, er werd een nieuw college van kanunniken gesticht en 

de verering spitste zich voortaan toe op Onze-Lieve-Vrouw, 
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G I G A N T O M A C H I A 

SYNTHESE : Antwerpen be tekent n i e t "Hand-werpen". Brabo die An-

t igons hand afhakte i s een legendar i sche f i guu r , d ie 

evenmin z i j n naam aan Brabant gaf, 

BETEKENIS VAN DE TITEL : Yi'TavTc^iaxlTa = s t r i j d der reuzen . Vgl , 

de "Gigantomachia" van Claudius Claudianus , 

De naam Antwerpen heef t n i e t s te maken met "Hand-werpen" 

en he t ve rhaa l van de Romein Brabo die de hand van de reus afhak

te i s s l e c h t s een legende (p . 157)* 

Evenmin werd Brabant naar Brabo genoemd ( p . 158). V ie r 

honderd j a a r gelegen was e r i n Ga l l i ë een roversbende die de 

"Brabant iones" werd genoemd; deze naam i s wel in verband te b ren 

gen met Brabant : ofwel waren de Brabantiones u i t Brabant afkom

s t i g , ofwel kregen ze hun naam om dezelfde reden a l s de Braban

ders (p . 159) . 

Van p . 140 t o t 145 vo lg t Becanus' etymologie van Brabant 

waarna h i j t o t p . 147 nog u i twe id t over de "band" a l s godsd iens t ig 

symbool en a l s teken van kon ink l i j ke macht en van eenheid . Meteen 

v e r h a a l t h i j hoe de Atua tuc i z ich met de hulp van de Franken van 

het Romeinse juk bevr i jdden en z ich s indsd ien Brabanders noemden, 

een naam die dezelfde be teken i s had a l s Bra t i spant ium, de v e s t i n g 

van de B e l l o v a c i , 

Weldra breidden de Brabanders hun macht u i t t o t het ge 

bied van de T a s s a n d r i , de Ambiva r i t i , en de Thungri en een deel 
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van de Nervii, waar ze een grondige administratie doorvoerden. 

Hierna volgt een beschrijving van de functie en een woord

verklaring van : connétable (p. 147)> graaf (p. 148-149)» maar

schalk (p. 151) en vooral van markgraaf (p, 148 tot 155)» Die ma

gistraat bestuurde een mark, een grensstreek, waarvan de voornaam

ste de mark van de Schelde was. Die stroom vormde immers de grens 

Gallia-Germania (p. 153). 

Te Westkapelle op het eiland "Walcheren was een tempel ge

wijd aan Hercules Limitaneus, waar men nog steeds een steen kan 

vinden "Herculi Marcusano" (p. 154); hier betekent "mare" : grens 

of merk (= teken voor zeelieden) en "hus" : huis of hoede (p. 155)» 

Na de etymologie van Westkapelle (p, I56) vernemen we nog 

hoe de Franken hun rijk verdeelden in "Austryc" (= üostrijk) en 

"Westryc", het latere Neustrië, en hoe de Schelde de grens werd 

toen later de Franken onderscheiden werden van de Germanen (p, 

157). 

Na nog over de "Borggraaf" (p. 158) en de "Dycgraaf" ge

handeld te hebben besluit onze auteur deze korte excursus en be

gint hij het probleem te behandelen of er reuzen bestaan of be

stonden (p, 159). 

Na zijn etymologie van het woord "gigant" (= wijd gehand, 

met wijde handen) (p, I6O-I6I ) verdedigt hij de stelling dat door 

de naam "giganten" koningen bedoeld werden die met geweld en wil

lekeur regeerden (p. I62), De verhalen van dichters over Gigan

ten moeten symbolisch begrepen worden zoals ook de grootte der 

Cyclopen hun ruw en wreed karakter symboliseerde en hun één oog 

erop duidde dat ze slechts met het oog van hun lichaam en niet 

met dat van hun verstand zagen (p, I65). 

Giganten zijn er steeds geweest, doch Becanus ontkent hun 

lichamelijke grootte (p, 168), 

In het Oude Testament lezen we dat het bed van Og 9 el 

lang en 4 el breed was (Deuteronomium, 3» 1l)» Een bed is echter 
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altijd langer dan de persoon die erin slaapt (p. 17l)« We kunnen 

er terecht 2 el aftrekken, desnoods 1 el, of zelfs niets, dan is 

9 el nog niet kolossaal groot. Becanus houdt het liever bij 7 el, 

voortgaande op de lengte van Goliath : 6 el en 1 palm (Reges / 

Samuel, I, 17, 4) (p. 172). Wanneer we de Griekse vertaling moe

ten geloven mat Goliath zelfs 4 el en 1 palm en was hij dus alles 

behalve een reus (p. 173)« Indien hij 9 voet en 1 palm mat, was 

hij ongeveer 3 voet en 1 palm groter dan een normaal mens, 

Wat moet men echter denken van de tand die te Antwerpen 

bewaard wordt en die ongeschonden ongeveer 5 duim moet meten en dus 

een gelaat sierde van ongeveer 15 palmen en een halve duim (p. 

175) ? 

Die reus moet dan 19»5 el groot geweest zijn of 5 keer de 

lengte van Goliath (p, I76). Ongetwijfeld is die tand niet van 

een menselijk wezen afkomstig doch van een olifant van gevorderde 

leeftijd, In onze streken worden wel meer fossielen opgegraven 

(p. 178). Toen de Brusselaars het kanaal naar de Rupel groeven, 

vonden ze bij Vilvoorde het gebeente van twee olifanten die hier 

ofwel door de Romeinen werden gebracht ofwel later als attractie 

dienden (p, 179)» 

Bij het bespreken van de vraag of een el al dan niet 6 

palmen meet stelt Becanus de vraag of alle dieren wel in de ark 

van Noach een plaats konden vinden (p. 181 ), Van p. 182 tot 186 

wordt een inventaris opgemaakt van alle mogelijke dieren die Noach 

moest meenemen, Gemakkelijkshalve wordt er gerekend met eenheden 

van runderen, schapen en wolven : zo is 1 olifant gelijk te stel

len met 4 runderen. Hij komt op een totaal van 120 runderen, 

3750 schapen en 80 wolven, inclusief de dieren die als voedsel 

moesten dienen voor de vleeseters. Als nu de ark bestond uit 5 

verdiepingen konden alle dieren erin : beneden bevonden zich de 

viervoeters, op de middenste etage lag het voedsel voor de niet-

vleeseters (p, 187) en op de hoogste verdieping waren de mensen 
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geïnstalleerd samen met de vogels en alles wat noodzakelijk was 

voor levensonderhoud. Zo nodig was er zelfs nog plaats voor een 

bad voor de vissen en visachtigen (p. 189). 

Tot p. 2ü6 handelt hij nog over de bouw van de ark en be

sluit hij dat heel dit exposé over de ark niet nutteloos was daar 

het toch interessant is de Heilige Schrift te verklaren. 

Giganten waren dus hoegenaamd niet groter dan normale men

sen, Becanus heeft zelfs eens een vrouw ontsmoet van 10 voet en 

een jongeman van 9 voet. Sinds het ontstaan van de wereld zijn 

de mensen immer hetzelfde gebleven. Het heeft bijgevolg geen zin 

te beweren dat ze verslappen en verkleinen omdat de kracht van 

het zaad vermindert. Niets is minder waar : het sperma blijft 

steeds hetzelfde en kleine ouders krijgens dikwijls grote kinde

ren (p. 207),. 

Evenmin is het waar dat de mensen van vroeger straffere 

geneesmiddelen konden verdragen. Ook de ouderdom van de mens is 

steeds dezelfde gebleven ofschoon enkelen het geluk hadden langer 

te leven (p. 208)., 

Trouwens, omdat een mens ouder wordt, wordt hij nog niet 

groter.. Een kraai leeft langer dan de mens, docli is niet groter. 

Kleine mensen leven dikwijls langer dan grote : zo woont er in 

Herentals een man die bijna 10 voet lang is, doch niet gezond; 

waarschijnlijk zal hij niet lang leven.»' Methusalem en Noach daar

entegen werden heel oud, doch waren daarom niet groter (p. 212), 

Indien de mensen kleiner werden zouden ook de dieren moe

ten verkleind zijn. Op welk paard moest anders een reus rijden ? 

En, indien dat zo is, waarom is dan alles kleiner geworden (p, 

213) ? 

Bij de oude Grieken bestond het rantsoen graan voor één 

man uit een xoCviï, of 40,5 ons. Dan aten de Romeinen met 4 

schepels per maand meer en moesten ze dus sterker zijn (p. 214), 
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Als krachtiger mensen neer eten (Hercules zou een heel 

rund opgegeten hebben) dan zijn de mensen van nu krachtiger, want 

ze eten meer dan de Ouden, 

De menselijke gestalte is steeds dezelfde gebleven. Een 

voet van nu is zeker even groot als een voet t.t.v, de Romeinen, 

Giganten waren dus niet groter, 

Iloe echter Plinius (Naturalis Historia, VII, 16 (73) weer

leggen die beweert dat de lichamen kleiner worden door de verbran

ding waaraan de wereld meer en meer blootstaat en die een nefaste 

invloed zou hebben op het zaad (p. 215) ? Na een astronomische 

uiteenzetting van 8 blz, besluit B, dat de zon noch verbrandt noch 

opslorpt, doch voedt en leven geeft (p, 223). Hij gelooft in geen 

enkel gebeente dat overgebleven is van een reus : steeds zijn het 

dierenfossielen (p. 223-225), 

Noch te Antwerpen noch elders heeft ooit een mens met enor

me afmetingen bestaan. Waarom dan het bovenste huis van de Ant

werpse burcht het "Reuzenhuis" wordt genoemd ? Daar was oorspron

kelijk de burcht van de Ruteni of Russi, Zodra de legende van 

Brabo ontstond, werd "Russi" in de volksmond "reuzen" (p. 225), 

De handen in het Antwerpse wapen doelen op de leuze van de oude 

Atuatuci : hatuat = hat-vat = "houd wat je gevat hebt" (p. 226). 
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N I L O S C O P I U M 

SYNTHESE : Het is onjuist te beweren dat Antwerpen onmogelijk 

Atuatucum kan geweest zijn omdat die streek vroeger 

zee was, en later een slijkvlakte die bestond uit vuil 

van de Maas, de Rijn en de Schelde, te vergelijken met 

het vuil van de Nijl dat Egypte ooit bedekte. Land en 

zee blijven immers onveranderd, zoals God ze schiep» 

BETEKENIS VAN DE TITEL : NeTXOf; (= de Nijl) + anonfco (=» kijken, 

onderzoeken). Bij Diodorus van Sicilië (1,36) duidde 

NeL\oaHoneTov op een toestel om het wassen van de 

Nijl te onderzoeken. 

Men kan beweren dat Antwerpen geen oude stad is omdat de 

streek aldaar vroeger zee was en later een moddervlakte (p. 255)» 

Dat er schaaldieren gevonden worden bewijst niets : die vindt men 

overal, hoe hoog ook en hoe ver ook van water verv/ijderd (tot p, 

256), Becanus heeft hoog in de Tridentijnse Alpen schaaldieren 

gevondeni hij heeft fossielen gezien in de hardste steensoorten 

(p, 257)» Onze streken zijn dus niet jonger dan andere (p. 238), 

Schaaldieren ontstaan immers waar er voor ze levensmogelijkheid 

is : ruimte, water en zout (p. 239). 

Indien men overal fossielen vindt en indien deze op een 

vroegere zee wijzen moet er ook overal zee geweest zijn, zowel in 

Opper- en Neder-Egypte als in Ethiopië en in de Alpen (p, 242), 

Een zoutvoorraad, zoals in Egypte, wijst evenmin noodzakelijk op 
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een vroegere zee. Het is het aardsap dat zout wordt : bij hevige 

warmte wordt het salpeter (p. 245)» 

Strato (sic ! = Stiabo, I, 5, 4) meent dat in Egypte de 

tempel van Ammon ooit aan de zee stond, omwille van een zoutmeer 

aldaar. Hij had evengoed kunnen beweren dat heel Germania eens 

zee was (p, 245)* Nochtans werden er bij de tempel van Ammon 

scheepsbrokken gevonden. Dit kunnen ex-voto's zijn van zeelui, 

zoals we die nu zien in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw te Guadalupe 

(p. 246). 

Volgens Herodotus (ll, 12, 2) zou de Egyptische grond don

ker zijn omdat hij uit Ethiopië aangevoerd is, waar de aarde ook 

donker is, Becanus gelooft het niet (p. 248), 

Onder de regering van Myrus overstroomde de Nijl Egypte, 

indien hij 8 el steeg. Ten tijde van Herodotus (ongeveer 9OO 

jaar later) waren er I5 el nodig. In Egypte dus hoger geworden ? 

Indien dit zo was zouden er nu, 2000 jaar na Herodotus nog eens 

15 el bijgekomen zijn : immers indien het land op 9OO jaar 7 el 

stijgt, stijgt het op 2000 jaar I5 el (p. 249). Het is een feit 

dat de overstromingen nu nog steeds niet verschillen van die 

t.t.v, Herodotus : 15 el is normaal, meer dan I6 el is schadelijk 

en 18 el betekent een ramp. 

Voortgaande op Homerus (Odyssea, IV, 355) zou men kunnen 

beweren dat Pharos vroeger elders lag; immers Menelaus keerde te

rug langs Egypte en Pharos (p, 250), Pharos was vroeger een ei

land dat later, reeds t.t.v. Caesar, kunstmatig met het vasteland 

verbonden werd (p. 292), Bij deze gelegenheid legt Becanus alle

gorisch het verhaal uit dat "fenelaus Idothea ontmoette, de doch

ter van de zeegod Proteus, die hem een list aan de hand deed om 

haar vader te vangen en alzo te vernemen hoe hij kon weggeraken j 

door een hecatombe aan Zeus (Odyssea, IV, 350 sqq) (p. 250). Ido

thea verpersoonlijkt hier het vorm geven aan de natuur en Proteus 

de natuur (252 sqq), Menelaus moest eerst in Memphis voor Zeus 
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gen hecatombe offeren, waarna Aegyptus (= de Nijl) hem toeliet te

rug te keren (p, 259)• De groei van de Nijl kwam dus van Jupiter, 

zoals ook de regen van hem komt (p, 260), 

Tevens krijgt Goropius hier de kans om naar de ware oor

zaak van de Nijloverstromingen te zoeken (vanaf p, 265). De re

gens die de overstromingen veroorzaken ontstaan uit damp die naar 

boven getrokken wordt door de zon (p, 275) geholpen door de Maan, 

Venus en Jupiter (p. 274). Door de koude wordt die damp regen, 

die door zijn gewicht valt (p. 275)» Koude ontstaat uit de koude 

elementen water en aarde en hij wordt in de lucht doorgegeven 

door de nacht, door sneeuwtoppen enz,... Alle regenverwekkende 

factoren vloeien in hoger Ethiopië' samen in de maanden juni, juli 

en augustus en het regent daar dan overvloedig (p. 276). In de 

regentijd is het er zeer gevaarlijk : zelfs rotsblokken en bomen 

worden door het water meegesleurd. Die regens dringen echter vlug 

de grond in, zodat zij niet de oorzaak kunnen zijn van de over

stromingen van de Nijl (p. 277)» De ware oorzaak vernemen we in 

de volgende blz, waar Becanus zijn beste astronomische- en astro

logische kennis bovenhaalt om te besluiten dat de regens die de 

overstroming veroorzaken de winterregens zijn in het sterrenbeeld 

de Kreeft, als de maan in dat sterrenbeeld staat» Op p. 304 en 

505 vernemen we dat Atlantis nooit door de zee verzwolgen werd : 

het was de Nieuwe Wereld, 

In de loop der eeuwen ondergingen water en aarde geen noe

menswaardige veranderingen. Zo gebeurde het b,v, in onze streken 

wel dat nu eens de zee wat op het land won en later het land weer 

op de zee, het geheel bleef echter steeds onveranderd (p. 305). 

Ter gelegenheid van het beschrijven van Katwijk, Rijnsburg 

en de oude Rijn (p. 308), krijgen we de woordverklaring van de 

"Arx Britten" of "Huis te Britten" aldaar en de etymologie en de 

eigenschappen van de britannicaplant (p. 308-511). 
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De wereld is dus nog steeds zoals God hem schiep. Ook 

Egypte en de Nederlanden waren immer zoals ze nu zijn en zullen 

altijd zo blijven (p. 512), 

Na een uitweiding over de beuk (p. 518-520), turf (p. 521 

sqq) en de Luikse steenkolen (p. 524) besluit Becanus nogmaals 

dat onze streken niet aangevoerd zijn door stromen, dat ze altijd 

geweest zijn zoals nu (p. 525) doch dat er niettemin een eeuwige 

strijd aarde-zee heerst, waar nu eens de een dan weer de andere 

het haalt, 

Hoe ver gaan de Atuatuci terug ? Zeker meer dan 1600 

jaar, toen de Cimbren en de Teutonen Gallië binnenvielen (p, 526), 
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C R O N I A 

SYNTHESE i De Cimbri of Cimmerii stammen af van Gomer, de oudste 

zoon van Japhet en dus kleinzoon van Noë. Tevens 

wordt de oorsprong van de heidense godenwereld terug

gebracht op onze stamvaders en op de christelijke gods

dienst, 

BETEICBNIS VAH DE TITEL : TSc Kp<?vLa was de Griekse naam van het 

feest dat in Rome de Saturnalia werd genoemd. Kronos 

of Saturnus is gelijk te stellen met Noë, grootvader 

van Gomer en dus stamvader der Cimbri. In feite wijst 

de naam op God : Car (= dierbaar) + ron (= rond) = de 

hemel, de god van de hemel. God (voorwoord tot de Cro-

nia, p. 494-495). 

Daar de Atuatuken afstammen van de Cimbren is het nodig 

de oorsprong van dit volk na te gaan (p. 357). 

Ze zijn verwant met de Franken, die zouden teruggaan op 

de Trojanen (p. 548=558). Doch vanwaar komt dan de naam "Fran

ken", als het toch Trojanen waren ? Hierop vindt men nergens het 

antwoord, ook niet bij Berosus, waarin Josephus zo'n vertrouwen 

stelt (p. 540). Becanus loopt niet erg op met Berosus. Vele 

teksten, toegeschreven aan Berosus zijn zelfs niet van hem doch 

van een Pseudo-Berosus (p. 541-567). 

De Cimbri en Cimmerii zijn hetzelfde volk, zoals men kan 

lezen bij Strabo (VII, 2, 2), Diodorus Siculus (Bibliotheca, V, 
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32, 4) en Plutarchus (C. Marius, XI, 9) (p. 567), Daar er bij 

geen enkele auteur een aanneembare verklaring voor hun naam te 

vinden is moeten we ons steunen op de oudste aller bronnen : de 

Bijbel (p. 368). 

Daar lezen we het verhaal van de zondvloed en de ark van 

Noë (Genesis, 6-9). Andere bronnen geven andere overstromingen 

zoals die van Ogyges en die van Deucalion, Dit waren slechts an

dere namen voor Noë, die bij de Romeinen Saturnus werd genoemd 

(p. 369) en 372). Bovendien constateren we bij Plutarchus (de 

solertia animalium, XIII, I) dat de overstromingen van Deucalion 

en Noë dezelfde waren, vermits ook Deucalion een duif losliet 

(P. 371). 

Noë had drie zonen : Sem, Cham en Japhet (p, 372). Van 

Sem stammen de Hebreeën af, van Cham de Egyptenaren en de Ethio-

piërs en van Japhet de Aziaten en Europeeërs, Cham werd door Noë 

vervloekt en Japhet had een groot nageslacht : Gomer (had als zo

nen Ascenez, Riphat en Togorma), Magog, Madai, Javan (met als zo

nen Helisa, Tharsis, Cethim en Dodanim), Tubal, Mosoch en Tiros, 

De oudste zoon Gomer was de stc.mvader van de Gomraerii of 

Cimmerii (p. 573)» "Gommerii" kon immers gemakkelijk evolueren 

tot "Cimmerii" : "g" en "k" zijn verwant en Gomer kon later "Comer" 

genoemd worden. Zoals "Gaius" "Caius" v/erd schreef B. later in 

margins» Dat de 'o' tot 'i' werd kan vele redenen hebben : in 

samenstellingen kan een klinker veranderen; ofwel steunt die 

klankverandering op een vergissing daar het Hebreeuws geen klin

kers schreef. Andere oplossingen werden later door Becanus ge

schrapt en in de marge werd geschreven dat Gomer van zijn vader 

zijn naam in de oude taal ontving (Go-mar = goede mare = goede 

faam). Later spraken de Joden, die na de spraakverwarring de oor

spronkelijke taal niet meer kenden, de naam uit als Gimer (p. 375)» 

Nu is het zeer nuttig de heidense auteurs te vergelijken 

met de H, Schrift : Japhet werd door de Grieken lapetus genoemd. 
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Ze kenden zijn vader niet meer en hij werd de zoon van Hemel en 

Aarde (p, 376), zoals we ook bij Minucius Felix (Octavius, XXI, 7) 

kunnen lezen dat de Romeinen Saturnus tot zoon van Hemel en Aarde 

maakten omdat zijn ouders onbekend waren (p. 576-377)• Bij de 

Romeinen werd Japhet lanus, 

lanus zou in Italië samen met Chameses verbleven hebben ; 

het is goed mogelijk dat de verlopen broer Cham (Chameses) Japhet 

(lanus) in Italië* opzocht, zoals ook Noë zijn zoon daar kwam op

zoeken onder de naam Saturnus (= machtig zaad). Hierdoor is dan 

meteen de naam Latium verklaard (= Lats-hum = laatste huis voor 

Noë). 

Waarom werd lanus echter voorgesteld met twee gezichten ? 

Hiervoor zijn verscheidene redenen j ofwel omdat hij de tijd vèèr 

en na de zondvloed had gekend, ofwel omdat hij vertrouwd was met 

Europa en Azië (p. 378) > ofwel omdat hij zorg droeg voor wat hij 

zag en niet zag (p, 379), 

In feite werd hij Ganus genoemd omwille van zijn talrijke 

reizen en soms werd hij zelfs met vier gezichten afgebeeld omdat 

hij een viervoudige kroost had die zich verspreidde naar de vier 

windstreken (p, 380-381), 

Hierna volgen versciieidene varia over Japhet : bv, dat 

men hem dadels (symbool van ludaea), vijgen en honig (symbool van 

Europa) offerde (p. 383), 

Terwijl Romulus maart als eerste maand van het jaar nam, 

verkoos Numa Pompilius echter Januari, 

Het is jammer dat de boeken van lïuma Pompilius verbrand 

werden (p, 384)» Ongetwijfeld waren daar vele kristelijke waar

heden in te vinden (p, 385)» 

Ook de naam februari staat trouwens uit de taal der Cim-

bri (p, 387)» Pebrua werd later luno, toen ook lupiter de plaats 

van lanus innam (p. 391 )« 
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De Saturnalia, het feest van Saturnus (= Noë), werden in 

de 10de maand gevierd d.i, de maand vóór januari, ter ere van la

nus' vader. Tevens omdat tijdens de 10de maand van de overstro

ming de toppen van de bergen zichtbaar werden. Bij deze gelegen

heid worden verschillende feiten uit de eredienst van Saturnus 

verklaard. Waarom werd Saturnus geboeid met een wollen band ? 

Omdat, toen Noë in de ark zat, dit vaartuig voor hem als het ware 

een zachte boei was (p, 595). Waarom bevonden zich op het dak 

van de tempel van Saturnus twee Tritonen met een hoorn ? Die sym

boliseerden de zondvloed (p. 594-596), Waarom was de "pileus" 

(een muts die o,a. gedragen werd bij de Saturnalia) een teken van 

vrijheid ? De Romeinen namen dat hoofddeksel over van de Crimme-

riërs, die het droegen als een herinnering aan de redding met de 

ark : die muts beschermde tegen regen en tevens had zij de vorm 

van het dak van de ark (p. 400), Waarom bedekt iemand die gods

dienstige oefeningen houdt zijn hoofd ? Om niets rond zich te 

horen en zich volledig te concentreren. Indien we integendeel 

voor iemand de hoed afnemen, dan willen we hem onze oren verlenen. 

De Saturnaliën gaan dus terug op Woë, die in feite de eer

ste Saturnaliën hield, toen de zondvloed eindigde (p. 405)» Sa

turnus was dus de vader, lanus de zoon en de Saturnalia een her

innering aan de zondvloed (p. 404)« Dit alles is ook te bemerken 

in de namen van de sterrenbeelden : zo is Saturnus de hoogste pla

neet omdat Noë de hoogste, de eerste der mensen was (p. 407)» 

Tijdens een lange astrologische uiteenzetting vernemen we 

daarna o,a, dat zoals Noë Christus aankondigde, de ark een voor

bode van de Kerk was, dat de jaarlijks teru^erende Saturnalia 

aanduidden dat Christus in die maand zou geboren worden, wanneer 

de zon in de Steenbok kwam en dat de volgende maand dan naar lanus 

werd genoemd (p. 412), Tevens dat Castor en Pollux gelijk te stel

len zijn met Johannes de Doper en Christus : immers betekent Cas

tor - die een sterfelijke vader had - "die het kwaad stoort" 
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(= Johannes) en Pollux "Phol-luk" : die vervult met geluk (= Chris

tus) (p. 422-425)» Bij de Grieken werd Castor ook "Apollo" (= wie 

uit de duisternis onthult) genoemd : Johannes bracht immers eeu

wig licht. Voor de Chaldeeën was hij Anhelar ("anah" = roepen, 

getuigen voor + "or" of "ar" = de zon) : hij getuigt voor de zon 

(p. 426). 

Heel de bijbelse geschiedenis staat dus in de sterren te 

lezen. Zoals Noë in zijn ark was, zo staat Saturnus in de Steen

bok, het symbool van de ark (p. 42?)< 

Niet alleen januari en februari zijn Cimbrische namen, 

ook andere namen van maanden : maart (p, 429-450)> april, mei 

(p. 450) en juni (p. 45O-451). 

'.7anneer men de tijd wil berekenen waarin Gomer leefde, 

moet men rekening houden met het feit dat de septuagintvertaling 

verschilt van de oorspronkelijke tekst omdat de 70 vertalers de 

bijbel in Egypte aanvaardbaar wilden maken (p, 451 sqq). 

De Scythismus werd genoemd naar de Scythen, het oudste 

volk na de zondvloed, dat ook Cimbrisch was. Hierover zal Becanus 

meer vertellen infra, daar het hier alleen de bedoeling was de 

stamvader der Cimmerii te bespreken (p, 440). Tot p. 445 wordt 

tenslotte de bewering weerlegd, dat Japhet niet de jongste doch 

de oudste zoon van Noë zou zijn. 
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I N D O S C Y T H I C A 

SYNTHESE : Corners afstammelingen vertrokken vanuit Margiana onder 

verschillende namen naar het Westen, 

Na de zondvloed tleef Japhet bij zijn vader Noë terwijl 

de andere leden van de familie uitweken en in de Babel-

se spraakverwarring terecht kwamen. Alleen Japhet en 

zijn zonen behielden dus de oertaal : het Diets (= 

d'outs 8= de oudste). Tevens wordt het Aards Paradijs 

gesitueerd en de zondeval nader uitgelegd, 

BETEKENIS VAN DE TITEL : "Indo" wijst op Indië, waar de eerste 

nertsen leef de:^,'scythica" op de Scythen, een andere 

naam voor de Cimmerii, 

^elke kinderen liet Gomer na ? Moses (Genesis, X, 3) en 

alle andere bronnen noemen er slechts drie : Ascenez, Riphat en 

Togorma, Van geen van die drie zonen schijnen echter de Cimmerii 

af te stammen. Dit bewijst hoegenaamd niets. Het zou immers be

lachelijk zijn te veronderstellen dat een gezond man als Gomer, 

die bovendien lang leefde, niet meer dan drie zonen had en geen 

twee- of drielingen (p. 457)• Hij moet ongetwijfeld vele kinde

ren gehad hebben, waaronder ook dochters. 

Volgens Flavius losephus (Antiquitates ludaicae, I, 126) 

zouden de Rhegini afstammen van Ascenez (p, 458)• I'ie naam is 

een verbastering van "Hheiningen", d.i, zij die aan de Rijn woon

den of er geboren werden (p, 462), 
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Eén feit staat vast : de Germaanse of Teutoonse taal is 

de oudste (Diets = Douts = de oudste). Het is de taal van Thouts-

son (p. 465) alias Gomer (p. 46ü), de oudste zoon van Japhet, 

Bovendien is het ook zeker dat Ascenez of Ascanius niet 

gelijk te stellen is met Ascanius, de zoon van Aeneas (p. 464). 

Waar vestigden zich nu de lanigenae, afstammelingen van 

Japhet-Ianus, de Cimmerii, afstammelingen van Gomer, en de Asca-

nii, afstammelingen van Ascenez ? 

In de loop der geschiedenis vinden we ze terug onder vele 

verschillende namen : Getae, Daae, Sacsones, Vandali, Alani 

Al die volkeren hadden dezelfde oorsprong en leefden al dan niet 

in vrede met mekaar (p. 466). Ze spraken alle dezelfde taal, on

danks enkele kleine verschillen. Sporen van die taal vinden we 

ook in de toponymie : Ascatanca - de bergen die de oostgrens vorm

den -, i/Iargiana - de westgrens - (p. 467)» Bactria (p. 468), en 

de stroomnamen Oxus en laxartes. A1 die streken werden het eerst 

bewoond door afstammelingen van Gomer (p. 469)» Nu kiinnen er ech

ter twee groepen Cimmerii worden onderscheiden : zij die in Azië 

bleven en zij die met lanus naar Italië gingen. De Aziatische 

groep nam dikwijls andere namen aan zoals Sacae, Sacsones, Massa-

getae, Getae, Daae, Alani, Tectosaces en natuurlijk ook Cimmerii. 

Nadat de ark was gestrand op de toppen van het Kaukasus- of Paro-

pamisusgebergte, zakten de Cimmerii volgens Beoanus geleidelijk 

naar het westen af tot ze bij de laxartes arriveerden (p, 470-477)» 

In het tweede deel van dit boek krijgen we een uitvoerige verkla

ring van de Genesis, vooral van de zondeval en de periode onmid

dellijk na de zondvloed. 

Het Paradijs was in feite de ganse bewoonde wereld van 

toen, die in Indië geconcentreerd was (p. 482-485). 

Vertrekkend van de beschrijving van de Indische vijgeboom 

bij Theophrastus, Historia plantarum, I, 7> 3 (?• 486), Plinius, 

Naturalis historia, XII, 5, 11 (22) (p. 487) en Strabo, XV, 1, 21 
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(p, 48?) kunnen we besluiten dat deze boom in het Paradijs de ver

boden vrucht droeg. 

Immers : hij stond midden het Paradijn (indië) en heeft 

een zoete vrucht en naar beneden hangende takken waar Adam en Eva 

zich konden verbergen. Bovendien zijn in die streek vele serpen

ten en lezen we dat onze eerste voorouders hun naaktheid met vij

gebladeren bedekten (p. 491)» Bedoeld wordt de Indische vijgeboom 

en niet de vijgelaar die wij kennen (p. 492). De lindeboom doet 

wel aan die boom denken, ofschoon hij in pracht er verre door 

wordt overtroffen (p. 495). 

Waarom verbood God juist die boom (p, I98) ? De mens had 

een vrije wil gekregen doch moest die leren beheersen. Daarom 

werd hem één vrucht verboden waarvan hij zich gemakkelijk kon ont

houden : ze was klein, zeldzaam, ongezond, niet goed zichtbaar 

en stilde niet eens de dorst. Het was dus een gemakkelijk verbod 

(p« 499)» De Indische vijgeboom was ook symbolisch het meest ge

schikt om de verboden vrucht te dragen. Hij stond midden het Pa

radijs, groeide recht naar de hemel en zond zijn takken naar de 

aarde waar ze wortel schoten. Zo moest ook de mens zijn ogen naar 

de hemel richten. Doch hij luisterde naar het serpent der aarde 

(p. 500). Het duistere gewelf duidde erop dat de mens in de duis

ternis zou terecht komen indien hij het verbod overtrad, en de 

zoete, gevaarlijke vrucht symboliseerde de zoete wellust (p. 501 ). 

De boom heeft veel bladeren en weinig vruchten : hierdoor worden 

de jachtigheid, de zorgen, ondeugden en het pralen van de mens ge

symboliseerd, die niets uithalen. Bovendien hebben de bladeren 

een halvemaanvorm, hetgeen duidt op een eeuwige wisselvalligheid ; 

ook de maan verandert immers steeds van vorm (p. 5^2). Daarenbo

ven is de maan het symbool van vochtigheid (waardoor aangeduid wordt 

dat de aens zal rondzwalpen zonder een haven te bereiken) is ze 

'3 nachts te zien, (hetgeen een verwittiging is voor de eeuwige 

duisternis) en is ze vrouwelijk : de man, Adam, onderwierp zich 
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aan de vrouw, Eva (p. 503). Nochtans moeten we niet wanhopen : 

de kruin van de boom stijgt immers ten hemel ! God noemde hem de 

"boom van de kennis van goed en kwaad" omdat door de verboden vrucht 

de kennis groeide van goed en kwaad (p. 504)» 

Alvorens over de zondvloed te lezen vernemen we nog op 

p, 506 dat de eerste mens werd geschapen tussen de Acesines en de 

Ganges en op p, 50? dat het vlammende zwaard waarmee de Cherubijn 

het Paradijs bewaakte een symbool was van Gods woede en dat de 

dichters daar later de bliksem van Jupiter van maakten. 

De mensen werden slechter en God deed de zondvloed de aar

de overstromen. Tevoren echter bouwde Noë zijn ark, waarschijn

lijk met cederhout dat veel in het Kaukasusgebergte te vinden is» 

Ook Alexander de Grote heeft niet ver vandaan met dat hout een 

vloot gebouwd (p. 515)» 

Later schreef men Noë de misdaad toe dat hij zich de macht 

toeëigende te kennen wat God alleen kent. Vandaar het verhaal van 

Prometneus (= Noë !) die als straf aan een rots in het Kaukasus

gebergte gekluisterd werd (p. 516). 

De ark bleef stilstaan in het Paropamisusgebergte, een 

woeste streek. Niet ver vandaan echter lag Margiana, een rijk en 

vruchtbaar land (517)« Daar begon Noë met wijnteelt en werd alzo 

de uitvinden van de wijn : Bacchus, Meteen vernemen we de etymo

logieën van Bacchus en Liber (p. 519)» d.e Mysaberg (p. 529)» wijn 

(p. 522), Semela (p. 524)» Sabazius (p, 525)» Coelia en Geria 

(Spaans woord voor wijn), Gerevisia en bier (p. 52? a)» het Ararat

en het TauruSgebergte (p. 529) en de Aramaei (p. 531). 

Noë is niet slechts gelijk te stellen aan Prometheus of 

Bacchus, doch ook aan Hercules (Hercul = gemeenschappelijke teel

bal = gemeenschappelijke stamvader, p. 528 a). Wanneer de neder

zetting aan de voet van het Paropamisusgebergte te klein werd, 

week Noachs familie uit. Zijn lievelingszoon Japhet bleef echter 

bij hem (p. 532) en behield de oorspronkelijke taal wanneer de 
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a.nderen de toren van Babel bouwden en in de spraakverwarring te

recht kwamen (p. 533 )• Hij en zijn afstammelingen zouden Europa 

en Koord-Azië bevolken, Sem het Oosten, het midden en het westen 

van Azië en Cham Afrika, 

Velen beweren nu dat het Hebreeuws de eerste taal was 

(p» 534) en zo zou men de vraag kunnen stellen waarom de Bijbel 

- indien het Diets de eerste taal was - dan niet in die taal werd 

geschreven. Dit hoefde niet, zoals het ook niet nodig was dat 

Christus uit rijke ouders geboren werd (p. 557)» 

Dat het Hebreeuws echter de eerste taal niet was ziet men 

aan de namen der eerste mensen, die alle een Cimbrische etymologie 

hebben : Adam (p. 539) > ̂ va (p. 540), Caln, Abel, Lamech, Set 

(p« 541), Enos (p. 542 sqq), Methusalem (p. 548), Noach, Sem, Cham, 

Nembrod (p. 549)> Japhet, Gomer, Ascenez (p. 550)« 

De eerste taal dus werd bewaard door Noachs familieleden 

die in .largiana bleven en derhalve niet aanwezig waren bij de bouw 

van de toren van Babel. Degenen die van Babel terugkeerden wer

den niet uieer verstaan, ze "babelden". De oertaal is de lingiü 

Scythica, of Cimbrica, of Ascania, of Togormana, de taal die ook 

de Frygiërs spraken; ten bewijze het verhaal over farao Psammeti-

chus, bij Herodotus, II, 2 (p. 551-552). Het Hebreeuws echter is 

jonger (p. 533)» Zo is "Iain" (de drank waardoor Noë dronken werd, 

Genesis, 9> 21 ) secundair tegenover "wain", wijn. 
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S A X S O N I C A 

SYNTHESE : Als eerste kolonie der Cimmerii vertrokken de Sacae, 

Van hen .stammen af de Sacassones of Saxsones of Saksen, 

waartoe ook de Angelen behoorden, de Tectosaces of Vol-

cani of Galati en de Sacalbini, 

Een andere kolonie vormden de Dacae, een verzamelnaam 

voor de Daci of Daae of Davi, Xanthii en Parii of Parni, 

BETEKENIS VAM DE TITEL : De naam is een afleiding van de volksnaam 

"Saxsones". 

Best worden nu de kolonies van de Cimmerii besproken (p, 

569)» Het was een oude gewoonte dat jongeren, na een godsdiensti

ge plechtigheid, vertrokken om bij overbevolking een nieuwe kolo

nie te stichten (p. 570), 

De eerste emigratie in die zin gebeurde na de zondvloed 

naar Babylonië, waar later de toren van Babel werd gebouwd (p, 

571)• Zij die niet mee vertrokken waren en dus de oude taal be

waarden werden Scythen genoemd en de periode na de zondvloed heet

te dus "Scythismus" (p. 572). 

Van bij de Scythen vertrok een nieuwe kolonie : de Sacae, 

zeer bekend bij de Perzen, die alle Scythen Sacae noemden (p. 573)» 

De Sagartii over wie Herodotus (l, 125; UI» 93; VII, 85) 

en Stephanus van Byzantium (Ethnica, bij EaxapxCa) spraken zou

den Sacae geweest zijn die door hun lang verblijf bij de Perzen 

Perzisch spraken. Tot p. 599 wordt de naam Sagae of Sacae ver-
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klaard en meteen weidt Goropius uit over de heilige kruiden "sag-

men" en "verbenae". 

De Sacae zouden gewoond hebben tussen de Ascatanca, de 

Imaus en het Kaukasusgebergte (p. 601 ) en de Perzen namen veel van 

hen over : oorlogsvoering, magie (p. 600) en godsdienst : o.a, de 

goden Anaïtis, Amanus en Anandatus (p. 605). Becanus ziet Anaïtis 

als een Perzische Vesta (p. 607-6O8) : haar feest werd ingericht 

door Bacchus-Noë die de macht van de eeuwige warmte ontdekte toen 

hij als eerste aan wijnbouw deed (p. 609). Amanus en Anandatus 

waren ondergeschikt aan Anaïtis (p. 6II-612), Een eerste kolonie 

van de Sacae waren de Sacassonen, of Saxsonen of Saksen d.i. zonen 

van de Sacae. Waar de Franken wegtrokken vielen zij binnen, zo

dat er Saksische kolonies te vinden zijn tot in Friesland (p. 613)» 

De Saksen die langs de kust woonden en de zee onveilig maakten 

noemden zichzelf "Angelen" d.i, vishaken, omdat ze alles vingen 

wat zich op zee bevond (p. 614)» Die Angelen vielen in de 5̂ 6 

eeuw na Christus, samen met andere Saksen en de Jutten Britannië 

binnen en verdreven er de Pieten en de Schotten, die gedeeltelijk 

uitweken naar Bretagne en Wales (p. 615). Hun taal was dezelfde 

als die der Belgae, hetgeen nu nog te merken is aan het Engels, 

dat echter beïnvloed is door het Latijn en het Frans der Norman-

diërs (p. 616). 

De Angelen kwamen niet uit Angria zoals beweerd wordt. 

Die streek werd genoemd naar de Angrivarii of Ansibarii, die ook 

Cimbri waren (p. 6I8-620). Evenmin zijn ze gelijk te stellen met 

de Sueven die door Ptolemaeus (Geographia, II, 11) Angili "'orden 

genoemd (p. 616), 

De Sueven waren echter evenals de Sacae ook een Cimbrische 

kolonie. Ze bewoonden het huidige Westfalen, Thuringen en Saksen, 

De Sennonen - die ook Sueven waren - woonden in Saksen bij de Elbe 

en aan de overkant van die stroom leefden de Langobarden, De taal 

der Sueven is harder en heeft meer sisklanken dan die der Saxsonen, 
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De Vandalen daarentegen hebben dezelfde taal. Ze dienen echter 

niet verward met de Wendi, die Slaven zijn (620-622), 

Een andere kolonie van de Sacae, die van Azië* naar Europa 

trok waren de Tectosaces of Tectosagae d.i. de echte Sacae, Ze 

vestigden zich in de streek van Narbonne. Hun expeditie verliep 

zo vlot, dat ze zich ook "Volcanen" (de Volcae = volcan = komaan) 

noemden (p. 623)» Ze trokken niet alleen naar West-Europa, doch 

ook naar Klein-Aziê*, waar ze later Galaten werden genoemd (p. 624-

626), Hieronymus (Commentaria in epistulam ad Galatas, II, cap, 

III) sclirijft troui;7ens dat hun taal verwant is met die der Treve-

ri (p. 627). Alle Cimbrische kolonies spraken immers dezelfde 

taal, waarvan momenteel het Nederduits de oudste en edelste vorm 

biedt (p. 628). Als bewijs dat de taal der Galaten wel degelijk 

Gimbrisch was worden verscheidene eigennamen verklaard : Tectosa

ces, Tolistobogi, Trocmi, Brennus, Lomnorius, Lutarius en Origia-

gon (p. 628-652), 

Ook de Sacalbini in Armenia stamden van de Sacae af : het 

waren Sacae die in de bergen woonden (p. 633-636), 

In Klein-Azië herinneren nog andere namen aan de Sacae, 

zoals de steden Sacorsa en Sacora en het volk de Sacarauli (p, 

637)» Na de Sacae vormden de Dacae een expeditie. Wanneer "Sacae" 

betekende "Saksen" d.i. "ken de zaak", betekende "Dacae" : "Datken" 

d.i. "ken de daad" (p. 638), Ze werden ook Daci en Daae genoemd 

en spottenderwijze zelfs Davi, een verbastering van "Davan" "scheer 

je weg", te vergelijken met de spotnaam die de Franken aan de Go

ten gaven : "Guiten", d.i. "ga uit, scheer je weg". Vanuit Mar-

giana vertrokken ze naar Europa (p. 659-640), De Arsaciden, een 

Parthisch vorstenhuis, waren van Dacische oorsprong, daar hun 

stamvader Arsaoes een Daciër was, uit de stam der Parni of Parii, 

Dacae immers was een verzamelnaam voor Daci, Daae, Davi, Xanthi 

en Parii of Parni (p, 64I)» 
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Strabo (VII, 3> 15) schrijft dat hun taal dezelfde is als 

die der Ge ten en der Thraciërs en dat de Germanen bevriend waren 

met de Geten en de Daciërs (p. 646). 

Ze kwamen naar Europa langs de "streken waar nu de Tarta

ren en de jloscovieten wonen" en tenslotte bezetten ze het gebied 

dat ze ten tijde van de Romeinen nog bewoonden en waar nu nog een 

taal gesproken wordt die gelijkt op die der Saxsonen. Dit vindt 

zijn oorsprong niet in latere invallen van de Saxsonen, doch wel 

in het feit dat de Daciërs hun oude taal bewaarden (p. 648), In 

Pannonië was een stad die naar de Sacae genoemd werd : Sacarban-

tia. Het is echter niet uitgesloten dat die stad Dacisch was daar 

de Dacae de Sacae navolgden en de twee volkeren veel gemeen had

den : oorsprong, taal en godsdienst. Zo vereerden beide Mercu

rius onder de naam Herman (p, 649)» 

Van p. 649 tot 654 krijgen we een omstandige uitleg van de 

oorsprong der stedennamen Hermanstat en Herraansal en daarna verne

men we waarom de leiders der Saxsones een zwart veulen als symbool 

hadden : een paard is het symbool van de overwinning, en daar een 

wit de vrede symboliseert duidt een zwart op oorlog. Als koene 

strijders namen ze alzo een zwart paard als symbool (p. 655-656), 

Later werden de Saksen door Karel de Grote onderworpen, 

ze beloofden minder strijdlustig te zijn en veranderden het zwart 

paard in een wit (p, 657 )• Daarenboven is een paard ook het 

symbool van snelheid. Of een hert of een haas dan niet vlugger 

zijn ? Om te vluchten wel, niet om te strijden (p, 662-663). 

Hamburg is niet genoemd naar Hammon-Iupiter, doch naar de 

hammen, een specialiteit in die streek vol varkens (p. 664-665). 

De Grieken en de Romeinen gaven hun godennamen niet aan 

de Cimbren, Integendeel, ze namen de Cimbrische godennamen over. 

Zo zijn de volgende namen zuiver Cimbrisch : lupiter, luno, Apollo 

(p, 665)» Mercurius, Neptunus, Mars, Vulcanus, Pluto, Ceres, Venus, 

Minerva, Diana en Vesta (p. 666), 
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G O T O D A N I C A 

SYNTHESE : Een volgende Cimbrische kolonie was die der Massageten., 

van wie de Geten of Goten afstammen. Meteen wordt de 

oorsprong van vele andere volkeren gegeven nl, van t 

de Zweden, Denen, Alanen, Alanorsen, Rosalanen, Albanen, 

Gothini, Noormannen, Longobarden, Gepidae, Boergondiërs, 

Hongaren, Bavaren, Vandalen en Herulen, 

BETEKENIS VAN DE TITEL J Een naam, samengesteld uit de volksnamen 

"Goti" en "Dani", de twee belangrijkste volkeren waar

over dit boek handelt. 

Na de Sacae en de Daci vertrok een andere kolonie die emi

greerde met de bedoeling zoveel mogelijk goederen te verzamelen. 

Om hun nageslacht hieraan te herinneren noemden ze zich de Massan-

goeten : de Massagetae (p. 673-674)» Vanuit Margiana vertrokken 

ze naar het Ascatancagebergte en vandaar rukten ze later op langs 

de laxartes tot ze heel Sarmatië bezetten (p. 675). 

Hierna wordt verhaald hoe Cyrus met hen oorlog voerde en 

vernemen we de etymologie van twee Massagetennamen : Spargapises 

en Tomyris (p. 676-68O). 

Volgens Strabo (XI, 8, s) behoorden ook de Attassii en de 

Chorasrausini tot het geslacht der Massageten en Sacen. Hieruit 

kunnen we opmaken dat de i.ïassageten tot dezelfde stam en taalgroep 

behoorden als de Sacen, de Teutonen en de Cimbren (p, 681), 
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Ze rukten op tot aan de Wolga en zelfs verder (p. 685). 

Van daar zonden ze kolonies naar Europa. Bij deze volkeren ver

dween het eerste deel van hun naam : ze noemden zich slechts "Goe-

ten". Het waren de Getae bij de Grieken en de Goti bij de Romei

nen, 

Tot p. 698 wordt Scandinavië beschreven en verschillende 

meningen van oude auteurs hieromtrent vergeleken, We krijgen hier 

de woordverklaringen van Bannomanna, Frisches Haff, Kurisches Haff 

(p. 686), Demunde (p. 687), Amalchius, nogmaals Bannomanna, Mort-

marusa (p. 688), het Rubeasgebergte, Scandinavië (689), Domna (690), 

Bergen (694), Thule (695), IJsland, de Heclaberg (p. 697), de Hil-

levii, Goni, Hyspapodes en Panesii (p. 698) en tevens vernemen we 

dat Thule IJsland was (p. 69O + 697). 

Oorspronkelijk woonden de Getae tussen Dacië en de Zwarte 

Zee. Later bereikten hun kolonies zelfs de kust der Baltische 

Zee, vanwaar ze naar Gotland overstaken (p. 700). De Goten sta

ken dus van het vasteland over naar Gotland en niet omgekeerd 

(p. 701). 

De Zweden of Suedanen waren de Suevi en de Dani die samen 

een expeditie ondernamen. De Dani noemden zich "de hanen" omdat 

ze de haan, een waakzaam en strijdlustig dier, als symbool hadden 

gekozen (p. 702 sq). 

Ook de Alanen (= al de hanen) werden naar de haan genoemd 

(p. 705). Een deel van die Alanen ging naar het Oosten : de Alo-

norsi d.i, bastaarden (horson = hoerenzoon) van de Alanen (p. 706), 

Andere Alanen waren de Rosalani d.i. paardenalanen, niet te ver

warren met de Russen, en de Albanen of bergalanen. 

De Alani, Albani, Alanorsi, Rosalani en Dani waren dus één 

volk. Later vertrokken de Alani samen met de Goti naar Spanje on

der de naam Gotalani (p. 707 )> zoc.ls ook de Dani samen met de 

Suevi oprukten en ook samen met de Goti naar Scandinavië oversta

ken. Vandaar dat Gedanum, Danzig, naar Goten en Danen genoemd 

werd (p. 7O8). 
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Uit Ammianus Marcellinus (Res gestae, XXXI, 5-4) kan men 

opmaken dat de Goten die oorspronkelijk langs de Zwarte Zee woon

den tussen de Don en de Donau verder trokken tot aan het gebied 

van de i.Iarcomanni en de Quadi en, verdreven door de Hunnen en de 

Alanen, de Donau overstaken (p. 'J^0), 

Van hen stamden de Gothini af en hiin gebied werd zo groot 

dat men onderscheid maakte tussen oost en west : de Ostrogoten en 

Westrogoten (p. 710» hetgeen echter geen onderscheid insloot qua 

afkomst of taal (p. 714). 

Na een overzicht van alle oorlogen tussen Romeinen en Getae 

(p, 72O-723) vernemen we nogmaals dat al die volkeren, of ze nu 

Getae, Goti of Gutae genoemd werden, dezelfde origine hadden en 

dezelfde taal spraken (p. 725-724). 

Zaraolxis, de Gotische godheid die onsterfelijk maakte, 

stelde de komende Christus voor (p. 724-725). Vandaar ook dat 

Zamolxis drie jaar onder de aarde zou vertoefd hebben om dan op 

te staan : Christus verrees na 5 dagen, dagen die in profetieën 

aangedikt werden tot jaren (p. 726). Alle Getae hadden dat ge

loof in de onsterfelijkheid, een geloof dat de ouders aan hun kin

deren doorgaven (tot p. 750)« 

Als bewijs dat de taal van die volkeren wel degelijk Cim-

brisch was volgen hierna etymologieën van verscheidene eigennamen 

ofschoon Becanus er zich wel van bewust is dat niet alle namen 

een Cimbrische oorsprong hebben : vele woorden zijn er immers la

ter bijgekomen (p. 751 )• Een duidelijke Cimbrische oorsprong is 

echter te vinden in de persoonsnamen Boerebistas (p. 751)» Dece-

neus (p. 752) en Mathaeas (p. 734) en in verschillende plaatsnamen 

(p» 734-756), zelfs in Griekenland. Het is niet verwonderlijk 

dat vele Griekse namen op onze taal teruggaan indien Strabo (VII, 

7, 1) gelijk heeft die schrijft dat de Thraciërs ooit Attica be

zetten en dat de Phrygiërs eertijds de Peloponnesus bewoonden 

(p. 756). 
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Sommigen menen dat de taal die nu in Zweden en Gotland ge

sproken wordt het oorspronkelijke Gotisch is. Ze hebben ongelijk : 

het zuivere Gotisch was te vinden in Azië, van waaruit de kolonies 

der Cimmerii vertrokken (p. 756). In Scandinavië werd de taal la

ter verbasterd door handelsbetrekkingen met vreemden en door im

migraties van de Windi (p. 757). -̂ Is bewijs worden twee "Onze 

Vaders" aangehaald : een Zweedse (p. 758) en het "Atta Unsar" uit 

de Codex Argenteus (p. 759 sqq.); ze worden woord voor woord ont

leed en als jonger Gotisch bestempeld. De taal van het "Atta Un

sar" is zelfs die van vreemdelingen, meer bepaald Grieken die zich 

later in het gebied der Geten kwamen vestigen en is met het oor

spronkelijk Gotisch te vergelijken zoals de Romaanse talen met 

het Latijn, 

Nogmaals, de Dacae, Germani en Getae vertrokken vanuit 

Azië naar Europa en zijn hoegenaamd niet vanuit Scandinavië tegen 

de Grieken en de Romeinen opgerukt (p. 752-755) en zowel de Goten 

die Scandinavië bewoonden als zij die naar het zuiden afzakten 

gaan terug op de Massageten (p, 754). 

Becanus gelooft Saxo Grammaticus (Gesta Danorum, praefa-

tio, III) niet die schrijft dat eens Giganten Dania bewoonden om

dat er grote stenen te vinden zijn, die een normaal mens niet kan 

vervoeren. Dan zouden er ook Giganten in Rome gewoond hebben 

(p. 756). 

Zowel Dani als Suethani, Goti, Scandiani en Britanni gaan 

terug op de Alani. Een deel van hen bereikte Scandinavië langs 

het land, een ander deel langs de zee (p, 758). Er werden ook 

kolonies naar de eilanden gezonden en naar Denemarken, Britannia 

werd alzo naar de Dani "Vrij Dania" genoemd (p. 759). 

Vandaar dat er nu in het Engels nog veel Germaanse woorden 

te vinden zijn die nie.t uit de taal der Saksen, doch uit die der 

Dani stammen zoals knife, father, our. Het was trouwens niet moei

lijk om van Scandinavië naar Engeland te varen (p, 76o), 
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Toen de Angelen, Saksen en Jutten Britannië binnenvielen 

werd hun taal beïnvloed door die der Dani. De Dani bezetten later 

het gebied dat door de Angelen, Saksen en Jutten verlaten was 

(p. 763) en teisterden na de dood van Karel de Grote zijn Rijk on

der de naam van Noormannen (p.. 764)» 

Ze verkozen zo genoemd te worden omdat ze niet allen Dani 

waren, doch wel allen uit het Noorden kwamen (p. 766), Ze voeren 

zelfs verder dan Engeland : naar de eilanden boven Schotland en 

Groenland tot aan de Nieuwe Wereld (p. 767-768), 

De Longobarden kwamen evenmin oorspronkelijk uit Scandina

vië : ze staken de Donau over en overspoelden 'loravië. Later liet 

lustinianus hen toe gebieden te bebouwen die door de barbaren ver

woest waren (p. 769)« 

Ook de Gepidae kwamen niet uit Scandinavië : ze zakten af 

tot het gebied van de Burg\indii , bij de Boeg, een zijrivier van 

de Weichsel (p. 771 )• Misschien zijn ze hetzelfde volk als de 

Tragomontani. lornandes (de origine actibusque Getarum, XVII, 95) 

zegt immers dat ze zeer traag waren (p. 772). Tragomontani, d.i, 

"trage mond" zou dan een spotnaam zijn (p, 775)» De Gepidae wer

den later bijna geheel uitgemoord, ze onderwierpen zich aan de 

Longobarden en hun land werd bezet door de Hunnen. Zowel zij ech

ter, als de Longobarden en de Burgundii spraken onze taal (p, 774-

775). 

Eginhart (Vita Karoli Magni, I3) beweert dat de Hunnen en 

de Avari hetzelfde volk waren, hetgeen Becanus niet kan beamen. 

Wel gelooft hij dat de Avares en de Avarini dezelfden zijn (p, 

775)» Een deel van de Avari trok samen met de Hunnen naar Sarma-

tië : dat waren de Hunavari of Hungari, Vroeger werden de Hvmnen 

echter ook Onogori genoemd en misschien ook Hungori (p. 776), Zo

als wij nu de Franken nog Galli noemen en de Angelen Britanni, mag 

Eginhart de Hunnen Avari noemen (p. 778). 
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De Bfivari waren Boii die samenwoonden met de Avari, doch 

niet met de Hunnen, zodat ze zuiver Cimbrisch bleven (p. 776 + 

780). 

De Burgundii, de Guttones, de Avarini en de Windi of Wen-

di worden ook Vandeli (Vandalen) genoemd en dit ten onrechte t 

immers, toen de Vandalen hun gebied verlieten, vestigden de Wendi 

zich daar en Averden alzo ook Vandalen geheten (p, 781 ). 

De Vandalen heetten in feite Wandeli omdat ze hun expedi

ties meer beschouivden als een wandeltochtje. Van bij de Baltische 

Zee zakten ze af tot over de Weichsel, Zij die bij de grenzen 

van de Goten woonden en zich met burchten versterkten werden Bur-

gundi of Burgundiones genoemd, de anderen gewoon Wandeli (p. 782-

784). De Vandalen waren Germanen, zoals vele koningsnamen bewij

zen : Wisumar, Genzericus, Hunricus, Gundamandus, Trasraundus, Hil-

dericus, Gilimer. De Windi die later ten onrechte hun naam droe

gen waren echter Slaven (p. 785-786). 

Olympiodorus (Photius, Bibliotheca, 60b, l.1±gne, Patrologia 

Graeca, 105, kol. 269) zegt dat de Goten door de Vandalen "Trouli" 

werden genoemd. Een Goot zou eens verteld hebben dat er ooit bij 

hen zulke hongersnood heerste dat ze het graan met de "trulla" 

van de Vandalen moesten kopen (p, 786), In werkelijkheid werden 

ze zo genoemd omdat ze, misschien door een verdrag te schenden, 

als "trouweloos" werden aanzien, een eigenschap die die Goot lie

ver verzweeg (p, 787-788), 

De Vandalen waren dus Germanen en weldra werden alleen 

zij zo genoemd die bij de Alanen en de Hunnen woonden. 

Buren van de Alanen waren ook de rieruli (p. 788), Die na

men de wil als symbool als een waakzamer, sluwer en moediger dier 

dan de haan van de Alani (p. 789-79^). Verscheidene eigennamen 

bewijzen dat ook zij van Cimbrische oorsprong waren (p, 791 )• 

Procopius (de bello Gothico, II, 15) beschrijft hoe ze 

naar Thule gingen. Dit berust waarschijnlijk op een grap die een 
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Heruul uithaalde met een Griek die vroeg naar waar ze trokken. 

De Heruul antwoordde : "Thulen" d.i. "The U-ĵ en", naar de Uilen. 

De Griek begreep natuurlijk het eiland Thule. Becanus vindt die 

woordspeling, waarmee de Heruul de andere bij de neus nam, koste

lijk (p. 795)» I*e Herulen gingen niet naar Thule, doch naar Scan

dinavië, vandaar naar het eiland Rügen in de Oostzee (p. 794) en 

vandaar naar Sarmatië. Na eerst bondgenoten van de Romeinen te 

zijn geweest hielpen ze later de Goten en kwamen langzaamaan in 

de vergetelheid (p. 795)» Een kolonie of toch zeker bondgenoten 

van hen waren de Tursilingi, 

Al die stammen zijn van Cimbrische oorsprong en werden 

bij de Goten geklasseerd omdat ze hun gebieden bewoonden en de

zelfde taal spraken (p. 796) : het Cimbrisch, dezelfde taal als 

het Thracisch. Orpheus, die een Thraciër was, en als beginpunt 

van filosofie en theologie geldt, sprak dus onze taal (p, 797-798), 
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A M A Z O N I C A 

SYNTHESE : De Amazonen waren geen woest vrouwenvolk doch de echt

genoten der Cimmeriërs die samen met hun mannen ten 

strijde trokken, o,m, naar Griekenland, Italië, Afrika 

en Atlantis (= Amerika), 

BETEKENIS YAN DE TITEL j Ygl. "'A(i,ai;oviHÓc;" = van de Amazonen, 

Reeds vóér Croesus waren de Cimmerii in lonië binnengeval

len. Volgens Strabo (lll, 2, 12) gebeurde dit ten tijde van Ho

merus (p, 810) en volgens Eusebius Caesariensis (Chronicon, anno 

mundi 411?) 500 jaar vèér Croesus, 

Plutarchus (de Alexandri Magni fortuna, I, 8) noemt die 

Cimmeriërs de Treres (p. 811 ), naar het deel van Thracië langs 

waar ze lonië binnenvielen. Daar was vroeger een kolonie opge

richt als overwinningsmonument : "Ter eeren" (p, 815)» 

Volgens Eusebius Caesariensis (Chronicon, anno mundi, 

4117) vielen de Cimmeriërs saraen met de Amazonen Azië binnen, ter

wijl ook Trogus Pompeius (Historiae Philippicae, II, 56) beweert 

dat de Amazonen Griekenland binnenvielen met de hulp van de Scy

then, die volgens Becanus Cimmeriërs waren. 

Hebben er echter ooit Amazonen bestaan ? Zo ja, wat waren 

ze, hoe zijn ze ontstaan en wat is hun verband met de Cimmeriërs 

(p. 814 ) ? 

Vele verhalen doen de ronde over dit mysterieus vrouwen

volk. De echtgenoten van twee vermoorde Scythische prinsen zou-
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den een vrouwenvolk gesticht hebben, waaruit de jongetjes verwij

derd werden en waarbij de meisjes de rechterborst werd afgebrand 

om beter te kunnen schieten. Hercules zou de wapens van hun ko

ningin geroofd hebben. Later zou koningin Penthesilea de Troja

nen geholpen hebben enz., (p. 815-818). Becanus gelooft dit al

les niet. De Amazonen waren volgens hem evenzeer aan Venus onder

worpen als andere vrouwen (p. 820), 

Herodotus (IV, 110) vertelt hoe de Amazonen op schepen 

door de Grieken gevankelijk werden weggevoerd, hun bewakers dood

den en bij de Zee van Azov strandden, waar de "vrije Scythen" 

woonden. Ze huwden daar, trokken met hun mannen de Don over en 

werden Sauromatae genoemd (p. 820-822), Vermits er Cimmeriërs 

woonden tussen de Zee van Azov en Thracië, kunnen we aannemen dat 

die Scythen Cimmeriërs waren (p. 822), De Amazonen waren dus echt

genoten van de Sauromatae, alias de Cimmeriërs (p. 825), De naam 

"Scythae" betekende "schutters". Voor de Cimmeriërs en al hun ko

lonies was het een eer het vaderland met pijl en boog te verdedi

gen (p. 850-85l)> zodat de naam in feite op alle afstammelingen 

van Gomer slaat, terwijl de Grieken alle nomaden Scythae noemden 

(p. 852), 

Wat de Sauromatae of Sarmatae betreft : ze woonden vooral 

bij de Zee van Azov, aan beide oevers van de Don en stamden af van 

de Amazonen die huwden met de Scythen, Hun naam duidde erop dat 

ze maten waren die bereid waren ook het zure, het moeilijke met 

elkaar te delen (p. 854-835), 

Wanneer we lezen dat de Amazonen met de Scythen huwden en 

elders dat ze de echtgenoten waren van de Sarmaten, dan wordt het

zelfde volk bedoeld. Het is dus normaal dat ze samen met de Cim-

merii lonië binnenvielen : het waren immers hun echtgenoten 

(p. 856), 

Het zou echter verkeerd zijn te menen dat de vrouwen de 

mannen domineerden. Wel waren ze opvallend meer gehard dan een 
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normale vrouw, zodat de dichters alle oorlogen aan de Amazonen 

toeschreven en hun echtgenoten, de Cimmeriërs, doodzwegen (p. 857)» 

Plutarchus (C. Marius, XXVII, 2) verhaalt hoe na de neder

laag der Teutonen bij Aquae Sextiae en die der Cimbri te Vercellae 

de Cimbrische vrouwen wanhopig doch trots zichzelf en haar kinde

ren doodden. Een beste bewijs dat het nog steeds de Amazonen van 

vroeger waren (p. 858). 

Het schijnt de gewoonte geweest te zijn dat een legertje 

jongelui en hun moeders de mannen vooroptrokken. Die jonge rekru

ten hadden nog geen baard, waren allen op dezelfde wijze gekleed 

en werden ook voor vrouwen aangezien. Vandaar de naam A-mat-son 

d.i. "zoon of vrouw van een Sauromat" (p. 859-842). Indien men 

nu nagaat hoever de Amazonen in Azië, Europa en Lybië doordrongen, 

weet men ook tot waar de Cimmeriërs kwamen (p. 845)» 

Vanuit Phrygië vielen ze Griekenland binnen, reeds vóór 

de Trojaanse oorlog (p. 845-848), zelfs tot in Attica (p. 854), 

Plato (Cratylus, XXV, 4IÜ A) zegt dat er in het Grieks 

sporen zijn van de Phrygische (= Ciramerische !) taal. Indien er 

nu in Griekenland sporen van hun taal te vinden zijn, moeten ze 

er ook geweest zijn (p. 854-55)» 

Ook monumenten, zoals grafheuvels, wijzen in die richting 

(p. 856). 

Na in Thracië Treres gesticht te hebben, grondvestten de 

Amazonen, lees Cimmeriërs, in Griekenland o.m. Athene (p. 857)» 

De etymologie van die stadsnaam is trouwens zuiver Cimbrisch 

(p. 859-861 ). 

In Griekenland zijn daarenboven nog andere sporen te vin

den die aan de Amazonen herinneren : zoals de plaatsnaam Pyrrichus, 

bij Sparta (p. 861). 

Volgens Pausanias (Descriptie Graeciae, III, 25, 5) was 

daar een tempel van Diana Astrateia, omdat daar de expeditie der 

Amazonen tot staan was gebracht. Dit is allicht een bewijs dat 
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de Amazonen tot daar gekomen zijn. De naam is zuiver Cim"brisch 

(p. 862), zoals Pyrrichus (p. 863 )> het nabijgelegen Teuthrane 

(p. 864) en Sparta (p. 865-866). 

De Spartanen namen het "tanden sparen" over van de Cimme-

rii, die de Sparta-raaalti jd, het latere cp(e) I,5LTI,OV, invoerden 

(p. 871-873)» De etymologie van Lacon kan slechts deze theorie 

staven : wie hoont immers meer de laksheid (Lac-hon) dan hij die 

zijn tanden spaart ? 

De Grieken hadden dus geen ongelijk wanneer ze zegden dat 

sommige steden door de Amazonen gesticht waren (p. 882), 

Van Griekenland staken ze over naar Italië', en vandaar 

trokken ze naar Afrika, vooral naar Lybië. Al die expedities ge

beurden vóór de Trojaanse oorlog. Bovendien bereikten ze Atlantis, 

d.i. Amerika, Zo kwam het dat hun buren, de Egyptenaren, het be

staan van Atlantis kenden (p, 884)» 

Overal dus stichtten ze steden en instellingen en brachten 

ze gewapenderhand de beschaving. Dit is de reden waarom men zegt 

dat ze geboren zijn uit Mars en Harmonia (p, 885-886), Ze waren 

gewapend met een maanvorraig schild dat de groeiende maan symboli

seerde die ze moesten navolgen. Het linkerdeel van hun boezem 

was alzo naakt en gaf aanleiding tot de latere bewering dat één 

borst weggebrand was (p. 89O-891). 

Ze werden ook in de Nieuwe Wereld gesignaleerd (p, 89I ) 

o,m, door Pranciscus Oreglianas die op bevel van Pizarro de Mara-

nonstroom opvoer die door anderen de Amazone wordt genoemd. Hij 

moest met zijn manschappen vechten tegen een vrouwenvolk dat alle 

kenmerken van de Amazonen bezat behalve de afgebrande borst. Dat 

dit een vrouwenvolk was zonder mannen gelooft Becanus echter niet 

(p. 892). 

Alle auteurs zijn het erover eens dat de Amazonen stammen 

uit het gebied der Thermodonrivier, hetgeen ook een Cimbrisch 

woord is, evenals de stad Themiscyra die ze daar stichtten. Deze 
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laatste naam geeft onze auteur dan de gelegenheid uit te weiden 

over Themis, Carmenta en verzen die hij dichtte over het Antwerp

se Stadhuis, waarin hij alludeerde op Themiscyra, de oudste zetel 

van de Cimmeriërs, waarop Antwerpen teruggaat (p. 895 sqq). 
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V E N E T I C A & H Y P E R B O R E A 

A. VEINFETICA 

SYNTHESE : De oorsprong en de volksverhuizingen van de Veneti die 

ook Cimbri waren, 

BETEKENIS VAN DE TITEL : Naam, afgeleid van de volksnaam "Veneti", 

De Halysatroom die in het zuiden vzn de Zwarte Zee uit

mondt heeft een Cimbrische naam (p. 929)> zodat ze mogen aannemen 

dat daar ooit Cimmeriërs woonden (p. 950), 

Niet ver vandaar in Paphlagonië en Cappadocië woonden de 

Veneti of Heneti die dus buren van de Amazonen waren en die in hun 

levensonderhoud voorzagen door paarden en muilezels te fokken 

(p. 931-952). 

Andere buren waren de Halizones die gelijk te stellen zijn 

met de Lazi of Colchi. Voortgaande op naarakunde mogen we beslui

ten dat ook zij Cimmeriërs waren (p. 953-956), 

Ook de Veneti waren trouTvens Cimbrisc'h. Zij en de Amazo

nen waren beide gevestigd bij Cromna, later Amastris genoemd, een 

stad die aan beide volkeren toegeschreven werd (p. 955 + 957)» 

Buiten enkele Cimbrische namen zijn er nog andere bewijzen 

dat de Heneti Cimmeriërs waren : zo vertelt Flavius Igsephus (An-

tiquitates ludaicae, I, 126) dat Gomer drie zonen had : Ascanaxes, 

Ripiiat en Togorma (p, 937) en. dat de Rhiphataei, de afstammelin

gen van Riphat, later Paphlagones werden genoemd, terwijl Togorma 
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de stamvader werd van de Thygrammaei, voor de Grieken de Phrygiers, 

De drie broers en hun afstammelingen woonden dus niet ver van me

kaar (p. 958). De naam Heneti is secundair tegenover Veneti, Al

leen in Paphlagonië wordt het volk Heneti genoemd omdat bij de 

Grieken de "V" door een aspiratie vervangen werd. Overal elders 

werden ze Veneti genoemd : in Gallië, bij de Adriatische Zee, in 

Sarmatië en bij de lacus Venetus (p. 941)• 

Die grote verspreiding is het resultaat van verschillende 

expedities die ze ondernamen. Eén ging er naar de Donau, een an

dere langs de Nerviërs en de Eburonen naar Gallië (p. 944). Van

daar trokken ze naar de Alpen en de Adriatische Zee (p. 947) en 

langs de Loire naar de Oceaan (p. 948), Op al die routes zijn 

sporen van hun taal te vinden : het Venetus- en Acromusmeer 

(p. 945-947), de Euganei (p. 949)> de Lepontii, de Alpes Graiae, 

Penninae en Tridentinae (p. 950) en de ledualli (p. 951 )• 

Ook de Vindelici waren Cimmeriërs : het waren Venonen d.i, 

"venbewoners", die oorspronkelijk aan de oevers van de Lech, een 

bijrivier van de Donau, woonden (p, 952-954). 

De Cimbri drongen ook in Italië door waar ze Venetië sticht

ten. Later kv/am een tweede groep : de Veneti onder leiding van 

Antenor, zoals ook te Antwerpen de Franken later de tweede groep 

Cimbri waren die er kwamen wonen (p. 955-956). 

Die Veneti hadden de Trojanen geholpen en na de dood van 

hun leider Pylaemenes wisten ze geen raad. Ze sloten aan bij de 

Trojanen van Antenor die na de val van Troje op zoek gingen naar 

een nieuw vaderland. De Trojanen waren trouwens ook Cimbri, af

stammelingen van Togorma. Langs Thracië en Illyrië bereikte de 

expeditie de Adriatische Zee en belandde zo in Venetië, waar reeds 

Cimmeriërs gevestigd waren (p. 955-964). In Italië zijn nog ande

re plaatsnamen die aan de Veneti herinneren : Ravenna (p, 965)» 

waar ze hun raadhuis hadden, Padua, dat reeds vroeger door Cimme

riërs was gesticht (p, 967) en het riviertje Timavus waar volgens 
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Strabo (V, 1, 8) een tempel van Diomedes stond (p. 968), 

Volgens Martialis (IV, 25» 5) werden ook Castor en Pollux 

daar vereerd. Wie was nu Diomedes en wat was het verband met 

Castor en Pollux, die zoals we reeds lazen een voorafbeelding wa

ren van jQhannes de Doper en Christus (p. 970) ? Hij is de raad, 

de geest van Zeus ; de H, Geest (p, 971 )• Dat men hem een wit 

paard offerde en dat men Castor en Pollux de kunst van het paar-

dentemmen toeschreef berust op het feit dat God de mensen, als 

7/aren het paarden, met de teugel leidt zoals in het Oude Testament 

te lezen staat. Ook Zijn Zoon en diens wegbereider hadden dat 

voorrecht (p. 972-973 )• -̂ Is we lezen dat Pallas het gevleugelde 

paard Pegasus de toom aandeed, wordt hier niemand anders bedoeld 

dan de Geest die uit Gods hoofd geboren werd : Diomedes (p. 974)» 

Later werden Diomedes, Castor en Pollux mythologische figuren in 

een belachelijke superstitie, doch in oorsprong waren het de H, 

Geest, Johannes Baptista en Christus, De zuivere mens die aan 

God moest gehoorzamen werd voorgesteld als een wit paard dat aan 

Diomedes moest geofferd worden (p. 975)• 

De Veneti in Italië hebben dus een dubbele oorsprong : de 

oude Cimmeriërs die teruggaan op lanus en de latere Veneti uit 

Paphlagonië die met Antenor naar Italië kwamen (p, 978-981), 

Wanneer Cato zegt dat de Veneti teruggaan op de Trojanen 

(Plinius, Naturalis Historia, III, I9/23 (130) moeten we begrij

pen dat hun voorouders met een deel Trojanen naar Venetië kwamen 

(p. 978). 

Zo was ook Aeneas niet de echte stamvader van de Romeinen, 

Reeds lang vèór de Trojaanse oorlog hadden de Cimmeriërs de stad 

gesticht en haar haar naam gegeven (p. 979)» 

De naam Padua heeft niets te maken met de Padus (de Po) 

(p, 982), Na een woordverklaring van die stroomnaam en zijn equi

valenten "Bodincus" en'Eridanus" (p. 983-1002) besluit Becanus dat 

waar ook ter wereld Veneti waren, ze steeds bij water of moerassen 
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woonden, bij vennen (p, IOO7)» 

Het zou interessant zijn het verband te onderzoeken tussen 

Venus en de Veneti doch Apollo roept ons naar de Hyperborei. Be-

canus zal hier, naar hij zegt, dingen onthullen die niemand vóór 

hem verklaard heeft (p.. IOO9)» 

B. De HYPERBOREA 

SYI-JTHESE t Poging tot situeren van het mysterieuze-Cimmerische-

volk der Hyperborei, 

BETEiCSNIS VAN DE TITEL : Naam afgeleid van de volksnaam "Hyperborei", 

De Hyperborei zouden aan de overkant van de Weichsel ge

woond hebbenen waren ook Cimmeriërs, Ze weken uit naar het noor

den en werden door de Grieken "Hyperborei" genoemd d,i. "zij die 

boven de Boreas wonen" (p. 1011-1012). 

In de oudheid was men ervan overtuigd dat ze Cimmeriërs 

waren en ergens onder de Noordpool leefden (p. 1015-1018),Ze waren 

inderdaad Cimmerii'- doch leefden niet aan de Pbolstreken ,of-

schoon daar andere Cimbri kunnen geleefd hebben'.'Cp .1018 ). Om te 

onderzoeken wie ze wel waren vertrekt g. "vân wat Aelianus uit 

Theopompus meedeelt. Midas zou van Silenus vernomen hebben dat 

Europa, Azië en Lybië slechts eilanden in de Oceaan waren en dat 

het echte continent daarbuiten lag (p. 1019)» De bewoners hiervan 

zouden zelfs ooit tot de Hyperborei gekomen zijn (p. 1020) (Aelia

nus, Varia Historia, III, 18). 

Midas schijnt dus een leerling van Silenus te zijn geweest. 

Vandaar dat hem lange oren werden toegeschreven : om alles goed te 
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kunnen horen, wat de Cimmeriër- Silenus vertelde. 

De Cimmeriërs waren vooral herders en daarom beweerde men 

dat Silenus van herders zou afstammen (p. 1022). 

Na de etymologie van Silenus (p. IO24) wordt er onderzocht 

wie Mĵ das was. Hij zou een koning van Phrygië geweest zijn en 

Bacchus zou hem bezocht hebben omdat hij een uitzonderlijke kennis 

van goddelijke en menselijke zaken had. Misschien stamde hij af 

van Ascanius of Trigammanus en ontving wellicht bezoek van Noë 

(p. 1027). 

Zijn naam bevat allicht een voortreffelijke raad voor ko

ningen : "mijd de haast" (p. 1027-1029). 

Dat Azië, Afrika en Europa slechts eilanden waren had Pla

to van de Egyptenaren en Theopompus van de Phrygiërs vernomen. 

Het v/as echter verkeerd te menen dat het continent, dat Plato (Ti-

maeus, 25, A, D en Critias, 108, E ) Atlantis noemt, verzonken was 

(p. 1030). 

In Europa woonden achter de Scythen de Issedones, dan de 

Arimaspi, dan de Grypes en dan de Hyperborei. Hierachter lag de 

Oceaan en daarachter Atlantis (p. 1054-1045). We krijgen meteen 

de etymologie van die volkeren en ter gelegenheid van die der Gry

pes een uitweiding over de grijpvogel, de griffioen. Die fabel

achtige vogel ontstond uit de faam die de Grypes, een roversvolk 

met pluimentooi, genoten. Ze verslonden als het ware mensen zoals 

de leeuwen - vandaar het leeuwenlichaam van de griffioen - en wer

den niet alleen omwille van hun pluimentooi met vogels vergeleken, 

doch ook omwille van hun snelheid (p. 1059). 

Ook de naam Europa is Cimbrisch, en niet Grieks (p. 1045). 

Over de rondreizende Abaris, die een Hyperboreus heette te zijn, 

doen vele verhalen de ronde (p. 1048-1049). 

De Cimmeriërs waren niet alleen leergierig, doch onderwe

zen ook zelf graag anderen. Zo ook Abaris die rondtrok om te on

derrichten. Hij zou steeds een pijl bij zich gehad hebben waarmee 
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hij wonderen deed. Dit moet een staf in pijlvorm geweest zijn, 

vermits hij als Cimmeriër ook een Scyth was, hetgeen, zoals gezegd, 

letterlijk "schutter" betekent (p. IO50), De naam Abaris is Cim-

brisch (p. IO52) doch duidde niet op één man. Zoals er in Egypte 

meer dan één Thot was, in Thracië meer dan één Orpheus, in Phry-

giè* een paar Midae en in Gallië ettelijke Druides zo waren er ook 

in Scythië verscheidene Abarides (p. 1055). 

Dat de Hyperborei boven de Boreas woonden is ook symbolisch 

te begrijpen, In het noorden heerste de draak, Wie verder streeft 

dan het noorden,streeft verder dan het menselijke en dus naar het 

goddelijke (p. IO55-IO54). 

Bij de Hyperborei speelde de tarwe in de eredienst een 

grote rol : dit gewas symboliseerde brood voor onze ziel en hier 

sluiten v/e aan bij de titel van het boek : Becceselana (p. 1054). 

V̂e hebben nu de kolonies der Cimbri besproken van Azië tot 

West-Europa en de Oceaan (p. IO56-IO58 = IO56), Tot besluit is 

het misschien nuttig te verklaren waarom het werk juist in negen 

boeken werd ingedeeld. Het woord "negen" duidt op een eenheid : 

omgekeerd wordt het hetzelfde gelezen. Bovendien culmineert het 

overzicht der Cimbrische kolonies in drie Cimbrische steden Vene

tië, Danzig en Antwerpen die alle drie drie soorten goed bewaar

den : 

1) Het kristelijk geloof; 

2) Verstand, goede wetten en instellingen; 

5) Rijkdom, waardoor ze de eerste plaats bekleden in de Christen

heid door hun handel, vooraanstaande burgers en prachtige ge

bouwen (p. 1057). 

De drie steden mogen als de bekroning van de "Origines 

Antwerpianae" gelden (p, IO58), 
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H O O F D S T U K I I I 

SUMMARIUM VAN DE "OPERA HACTENUS IN LUCEM NON EDITA" 
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H E R M A T H E N A 

SYNTHESE ; Onze t a a l , h e t C i m b r i s c h , i s zo r i j k en vo lmaakt d a t 

h e t de e e r s t e t a a l moet z i j n , 

BETEKENIS VAN DE TITEL : De naam i s e e n samenvoeging van de goden 

namen Hermes en A t h e n a . I n h e t G r i e k s doe lde 'Epiaa-öi^vn 

op een hoofd van Athena d a t g e p l a a t s t was op een z u i l , 

z o a l s de H e r m e s z u i l t j e s , 

BOEK I 

Er bestaan momenteel vele talen, waarvan er één de oudste 

moet zijn (p. 1-2). 

Soms lijken twee idioilten verschillende talen, terwijl het 

in feite twee dialecten van één taal zijn (p. 5). Twee talen zijn 

verschillend wanneer iemand die de ene kent, de andere niet ver

staat. Zo vormen de Nederlandse dialecten één taal en zijn het 

Frans, Spaans en Italiaans verschillende talen. 

Het is niet te schatten hoeveel talen er zijn. Ze veran

deren bovendien in de loop der tijden en er komen er nieuwe bij 

(p. 4). Eén taal kwam echter uit geen enkele andere voort. Wel

ke ? (p. 5). 

Over het ontstaan van de talen zijn er verschillende theo

rieën. De enen menen dat de taal van de natuur komt, anderen dat 

de mens zelf namen geeft. Geen van beide meningen is juist. De na

men komen van de rede die de natuur- volgt (p. 5-8). Woorden komen 
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dus deels uit de natuur, deels uit het oordeel van de mens (p. 10), 

In toverspreuken gelooft Becanus niet (p. 11). Als de 

apostelen wonderen deden was dat door de macht die ze van God ont

vangen hadden en niet door de woorden die ze uitspraken. Zelfs 

de naam JQhUva heeft geen kracht. God heeft zelfs geen naam (p, 

12), Hij is "Ik ben Die ben" (p. 13), 

Sommigen menen dat het aantal letters in een naam voorbe

schikt is. Zo zou uit de letters van de naam "Martin Lauter" 

(sic '.) het getal van het beest der aarde uit de Apocalyps (13> 18) 

opgemaakt kunnen worden. Hierover spreekt Becanus zich niet uit 

(p. 17). 

BOEK II 

De eerste mensen ontvingen de waarheid van God (p. 22-24) 

en hadden slechts één taal nodig, die gemaakt werd door de man, 

die het hoofd was van de vrouw. Hij kreeg zijn zuivere kennis 

rechtstreeks van God zodat die taal perfect, klaar en bondig was 

(p. 24). 

Velen houden nu het Hebreeuws voor de eerste taal. Die 

taal is echter moeilijk, onzeker, arm en onvolmaakt. 

Wat het Latijn en het Grieks betreft : de Romeinen zeggen 

zelf dat ze veel van de Grieken overnamen en de Grieken bekennen 

dat de taal van de Barbaren ouder is, 

Becanus stelt het Cimbrisch als eerste taal voor. In die 

taal zijn alle basiswoorden eenlettergrepig en zo talrijk dat ze 

geen verschillende betekenis hebben. Het Cimbrisch overtreft het 

Hebreeuws door zijn rijkdom en het Grieks en Latijn door zijn bon

digheid (p. 25). In het Hebreeuws zijn daarenboven de stammen 

meestal tweelettergrepig. Het Cimbrisch is veel kernachtiger, 

rijker en duidelijker en heeft een zachte en mooie uitspraak 

(p. 26). Het is de ideale taal : de eerste I 
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Het is ook uniek dat in onze taal bepaalde woorden omge

keerd gelezen het tegengestelde betekenen of een essentieel be

standdeel van het woord geven (p. 27) en dat andere woorden omwil

le van hun belangrijkheid hetzelfde gelezen worden in beide rich

tingen (p. 28)., 

Het Latijn, Grieks en Hebreeuws kennen die verschijnselen 

niet tenzij toevallig en zonder zin bv« sed (= maar) - des (= dat 

hij geve), ad (= naar) - da (= geef), "Sedes" is geen Latijns 

doch een Cimbrisch woord en " ava " omgekeerd lezen heeft geen zin 

(p. 29). 

Indien we bewijzen dat woorden die gemeenschappelijk zijn 

voor het Cimbrisch enerzijds en het Latijn, Grieks en Hebreeuws 

anderzijds, in het Cimbrisch het oudst zijn, dan is die taal in

derdaad de oudste» 

Woorden die in een andere taal overgaan worden vervormd, 

mede door het feit dat die andere taal niet alle letters van de 

ene taal heeft : bv, wijn - vinum - oïvoc;, wie - qui enz, (p, 50)» 

Andere Germaanse talen kunnen helpen om oude woorden die 

bij ons verdwenen zijn in ere te herstellen : die der Goten in 

Spanje, der Longobarden in Italië, der Franken in Frankrijk, der 

Duitsers en der Engelsen, 

We moeten hier echter trachten alleen op zuivere Germaanse 

woorden beroep te doen (p. 3^)' Een woord is slechts zuiver als 

het een zuivere betekenis heeft. Wanneer in twee talen hetzelfde 

woord voorkomt moeten we voor die taal opteren, waar dat woord de 

zuiverste betekenis heeft. Wanneer we een "vox ichnaea" ontmoe

ten, d.i. een woord waarvan het anagram het tegengestelde of een 

essentieel bestanddeel geeft, zijn we helemaal zeker, daar "voces 

ichnaeae" alleen in het Cimbrisch bestaan (p, 32), 

Etymologen die andere talen, zoals het Hebreeuws, bestu

deren kunnen op een bepaald ogenblik een stam niet meer verder 
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ontleden. Alleen het Cimbrisch biedt dan meer mogelijkheden 

(p. 53). 

BOEK III 

Dit boek zal handelen over de bestanddelen van een v/oord i 

de letters, 

lulius Scaliger (de causis linguae Latinae, I, 5) defi

nieert een letter als een deel van een woord dat niet meer kan 

verdeeld worden. Wat doen we dan met het voorzetsel "a" en het 

tussenwerpsel "o" (p. 54) ? Voor Becanus is een letter een zeer 

klein deeltje van de taal, die helemaal uit woorden bestaat (p. 35). 

Ter gelegenheid van de etymologie van "letter" krijgen we 

ook die van "element", "linnen" en "linum" (p. 55-59)» Tevens 

vernemen we dat een letter niet alleen op de geschreven taal doelt 

doch ook op de gesproken (p. 56) en dat de priesters linnen gewa

den dragen om aan het lijden - en in het bijzonder dat van Chris

tus - te herinneren : vlas moet immers tijdens zijn bereiding vele 

"folteringen" doorstaan (p. 40-42). 

Klinkers en medeklinkers verschillen hierin dat de eerste 

actief en klankrijk zijn terv/ijl de tweede passief zijn en geen 

eigen klankwaarde bezitten : ze worden slechts samen met klinkers 

uitgesproken (p. 42-45)» 

Becanus is geen voorstander van de oude indeling der con

sonanten in semivocales en mutae : dit onderscheid is alleen te 

maken in een lettergreep, zodat één medeklinker naargelang de let

tergreep waarvan hij deel uitmaakt muta of senivocalis kan zijn. 

Wel wil hij aantonen dat het Cimbrisch voor het samen plaatsen van 

semivocales en mutae enorm meer mogelijkheden biedt dan het Latijn, 

Grieks of Hebreeuws (p, 45-46)» Zo kan de letter 't' zich met el

ke andere consonant verbinden, hetgeen in andere talen onmogelijk 
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is : bv, abt, hact, ost, hangt, acht, alt, namt, hant, rapt, hart, 

hast. Twee "t" 's Kunnen in één lettergreep zelf vèèr en achter 

een andere medeklinker staan : bv, 't steenken, sotst (p. 46)» 

Onze taal overtreft het Latijn en Grieks ook door het ge

bruik van dif tongen (bv, ae , cii , ao, au, ei, eo, eu, ie, oe, oi, 

OU, ue, ui) en de lange e kan op drie manieren worden uitgesproken 

bv, biet (geblaat), één en veel (p, 56-57)» 

We hebben ook de "W" die vele talen missen (p. 57)» 

Het Cimbrisch is ook zo volmaakt dat een letter waarmee 

een lettergreep begint of eindigt kan samensmelten met een ande

re : bv. het hoot-thoot; des mans-smans; des vrous-svrous, 

Indien we een woord te kort vinden kunnen we het zelfs 

verlengen : bv, bed-bedde; heb-hebbe; be-bede; me-mede; vre-vrede. 

Door de volmaaktheid van het Cimbrisch aan te tonen zouden we een 

heel boekdeel kunnen vullen (p. 58). 

BOEK IV 

Vanaf hier gaat Becanus letter per letter bespreken en 

door middel van voorbeelden aantonen dat het Cimbrisch als eerste 

taal moet aangezien worden. Eerst worden de klinkers behandeld, 

dan de medeklinkers. 

De letter A is de eerste letter. De mond wordt als een 

deur geopend en spoort aan om verder te spreken, vgl,, "gat a" d,i, 

ga verder. Vandaar het voorzetsel an (= aan) dat verder praten 

vergemakkelijkt, terwijl de "d" in het Latijnse "ad" remmend werkt 

(p« 59). Bij de Grieken is de "a" een alfa privativum geworden, 

hetgeen tegen de natuur van de letter indruist, "An" is tegenge

steld aan "na" (p. 60), terwijl "anna" op een cirkelbeweging duidt. 

"Anna" is trouwens een "vox circularis". Vandaar het Latijnse 

"annus" en de godin "Anna" (p. 6l). 
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- An + g = ang : duidt op wat drukt : vgl, ang = eng, hangen, an

gel (= vishaak, doet de vissen hangen), angst, het Lat, angus-

tus en angulus (p. 62), Het omgekeerde "gna" duidt op zachtmoe

digheid en inschikkelijkheid : vgl, gnadich, Gnaeus, 

- "Ra" doelt op haast (ras), vanwaar rad en Lat. rota, en het om

gekeerde "ar" beduidt dan traag (vgl. Arar, de Sa6ne). 

- A + i = ai = adem, ademenen en als tussenwerpsel is het een 

zucht. Met een "w" ervoor krijgen v/e waaien, vgl. kC(ti (uitade

men en ALO^OC; de god van de winden (p. 63). 

- A + 1 = al = alles en met een "h" ervoor : hal = bewaren (p, 

64) : vgl. oAc; (zout) en het Lat. sal, vanwaar salus (p, 65). 

De letter E : Bij het uitspreken ervan drukken we de tong 

op de wortels van de voorste tanden. Dit symboliseert de basis 

van alle dingen die volgens de filosofie één element is. Welnu 

ee(n) = één. Dit woord gebruiken we ook als onbepaald lidwoord, 

In het Grieks werd het het bepaald lidwoord b (p. 65). 

- "E" verbonden met een sisklank duidt op het werkwoord "zijn" : 

es (vgl, het Lat, est, het Grieks taxC ) (p. 66), 

- Ee = wettige eenheid, huwelijk (in het Hoogduits "Ehe") en met 

toevoeging van de bindende letter "t" bekomen v/e eet = eed (men 

zweert bij de Ene God) (p. 67). 

- "Een" werd ook "ein" uitgesproken, vanwaar EXQ en unus (p. 72). 

- En + t = ent - einde : omdat het einde één is en alles in zich 

omvat (p. 75)t 

Voor de Grieken was de grens van twee maanmaanden evt] nal véa 

d,i, ent en neu, einde en nieuw (p. 75)» 

Dit is dan een aanleiding om ook de woordverklaring van Calendae 

te geven (tot p, 83) en meteen die van Nonae en Idus (p, 84) en 

van vidua (p, 86 sqq), 

- Ee + 1 duidt op de perfectie : mooi, edel en is het tegengestel

de van "lee" : leed, lelijk (p. 89). 
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- Ee + t = eten : doelt op de eenheid van het voedsel met het li

chaam dat zonder voedsel niet kan leven. Van de verleden tijd 

"at" komt as (= aas, voedsel) dat omgekeerd "sa" (= zaad) geeft : 

men heeft geen voedsel indien er niet gezaaid is, Aan "sa" werd 

"t" toegevoegd om aan te duiden dat er niet meer moest gezaaid 

worden dan er voedsel nodig was. Vandaar dat "sat" ook "vol

doende" betekende (vgl. Lat, satis en satur), 

- "Eer" dat ook "geld" "betekende wordt omgekeerd "ree" gelezen : 

geld moet immers gereed zijn. Vandaar ook teer = verteren = 

ter eer = te geld. Na vertier ondervindt men schade : "deer" 

(p. 91). 

Het anagram van "eet" is "t'ee" d.i. naar het wettelijk huwelijk 

(door de symboliek van het eten) en "at" was ook de naam van 

het serpent (Ate .') dat onze eerste voorouders van de verboden 

vrucht deed eten (p. 92). Vandaar "hat" = haat (p. 95). "Hat" 

is echter ook verwant met "hat" van het werkwoord hebben ; men 

haat iemand die heeft wat men zelf niet heeft, zoals ook "nijd" 

verwant is met niet, niets : men heeft niet wat de ander heeft 

(p. 94). 

Na de etymologie van Adam vernemen we nog dat van "e" ook "echt" 

is afgeleid dat ook voor het huwelijk wordt gebruikt. Voegen 

we er een "h" aan toe dan bekomen we "hecht", stevig, vanwaar 

het Lat, lex (p, 95). 

BOEK V 

De letter I is een fijne, lieve letter, 

- I + ar (traagheid) = iar = jaar (vgl. ëap, lente), 

- I + sterke e = iet (iets), vgl. ie-nand en n-ie-mand, 

- E + i = ei : een ei heeft reeds een klein leven dat afgesloten 

is van de rest, vgl, ei-land, een land dat afge-
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sloten is, ei-gen en h-ei (= heide, een wijdse een

zaamheid) (p, 96). Wie niet tot het Rijk Gods be

hoort is voor de christenen een heiden, 

- De "i" heeft ook een notie van nederigheid. Vandaar het per

soonlijk voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud ; ie = 

±k; vgl. het Duitse ich, Lat, ego, Griekse éytS. De Engelsen be

perken zich tot de "i" alleen, 

- Het voorzetsel "in" is een verkorte vorm van "één" omdat alle 

delen in een eenheid kleiner zijn dan die eenheid (p, 98)» 

- "Bi" komt van "Be" = bidden, omdat we door het gebed bij Hem 

belanden die we aanbidden, 

"Bin" = ben (van zijn) : een samentrekking van bi- en = bij-één, 

- Buiten "ie" hebben ook de andere persoonlijke voornaamwoorden 

een "i" : di (ook du), vanwaar tu, TI5, a\5 ) gi, hi, si, wi, 

"Si" beduidt ook "zijn" en "zien", In deze laatste betekenis 

duidt het anagram "is" erop dat we door zien en begrijpen belan

den tot wat is. 

De "i" heeft ook een doordringende kracht : bv, pin (= pijn, 

vgl. Lat. poena) en pil (= pijl, vgl. Lat, pilum) (p. 99). 

Wat de Latijnse privatieve "in" betreft, die is een verbastering 

van "on" (p. IOO), 

De letter O is een ronde klank en duidt op iets rond of iets 

gesloten ; 

- oot-oit '• wijst naar hdt eeuwige . 

- too-toe : beduidt "naar" of "„oe", "gesloten", 

- doo-doe : = doen : men moet iets doen voor de eeuwigheid. 

- doot : door de dood gaat men naar de eeuwigheid, 

- om = om, vanwaar a|acpf en het Lat, am- (bv, ambire), 

- R + om = Rom = wat zich vlug kan omkeren, kracht : "R" duidt op 

een sterke beweging + om of Ra (= snel) + om. 
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Vgl. het anagram mor (= moord) en mart (= breken), mor

tier, moer (= moeras) (p. lOO)., Lat, aurum (= oude 

kracht), ram (een krachtig dier), rammelen (= kracht 

gebruiken) en room (een sterk voedsel : melk met al 

zijn bestanddelen). 

wol = wel (verwant met willen), omgekeerd low of lof : wat goed 

is verdient lof, 

or = oir, nageslacht = "o" gevolgd door de vloeiende letter "R", 

= begin, vandaar oorzaak, en het Lat, origi en origo (p, 101), 

oor = oor = het lichaamsdeel dat het Woord in het begin moet 

horen. 

De letter V (zonder onderscheid of ze vocaal, consonant, enkel

voudig, dubbel, lang of kort is). Bij het uitspreken van deze 

letter worden de lippen gerond en voorwaarts gebracht, hetgeen 

op een uitgebreidheid wijst. Ook de vorm van de letter wijst 

daarop, 

V + an = van, dat een verwijderende betekenis heeft, tegenge

steld aan "nau" = nauw, 

w + an = een wan, vanwaar het Lat. vannus (p, IO5). 

Hierna volgen de etymologieën van navis, vaöt; (p« 105) en schip 

dat van scheppen komt (p. IO6), Scheppen betekende oorspronke

lijk uit een vat scheppen (vat = v + hat, van houden). 

Uit moeder, het vat dat "vat-er" vult, krijgt de zoon het le

ven, vandaar ook scheppen in de betekenis van maken (p, 107)» 

Andere toepassingen van de uitgebreidheid der v of w zijn : 

"Wat ?" en "Wie ?" (vanwaar Quod, Quid, Qui(s)) : een ondervra

ging strekt zich uit, 

Wai (wind = w + ai, adem); wac (= wak); weec (= week, zwak); 

was (= wassen); water, waden (vandaar ook 'baden') ;v/ent (wen

den, vanwaar "went" = wind en Lat. ventus); wyt (= wijd, van

waar ook wit, een uitgebreide kleur), videre, vitare, wackel 
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(= wankel, vanwaar vacillare); wac (= waken); wag (= waggelen, 

vanwaar wegen en wagen en Lat, vagus en vagari); walt (= geweld 

en woud), 

Vlog (= vli-hog = vlucht hoog, vanwaar het Lat. volare en vlo; 

een diertje dat moet gevlucht worden); war (= verwarren); war 

(= wachten of waar) (p. IO9); wis (= gewis = w + is : een uit

gebreid "zijn") (p. 110), 

Het mooist is de uitgebreidheid van de "v" te bespeuren in 

"wijs" (wijs is hij die wijd uit zijn ogen kijkt ! "wy - sie) 

of in "eeuw" (dit woord duidt op een eeuwig geluk en is tegen

gesteld aan "wee") (p, 113)» 

BOEK VI 

Na de k l i n k e r s worden de medeklinkers besproken. 

De l e t t e r B. Het samendrukken van de l ippen duidt op een b i n 

d ing , een verband, een verwantschap. 

- Deze l e t t e r d i en t o.m. a l s v e r s t e r k i n g van werkwoorden : gaen-

begaen; lopen-be lopen; copen-becopen; s i e n - b e s i e n ; dencen-beden-

cen; sc r iven-bes iCi r iven , 

- b + i vormt het voorzetsel "bij", 

- b + iet = bieden. Vandaar - een bie (een bij) die ons veel aan 

te bieden heeft (p. 114). 

- een baas (= familiehoofd = bie-aas 

= verschaft voedsel), 

- een baan (verschaft vooruitgang : 

bie-an). 

- be of bet = gebed : een binding met God (vanwaar ook baat en 

boete en beter : het gebed verbindt ons beter met God)» 

- ben = ik ben, 

- been : beenderen houden het lichaam aaneen. 
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- beg of beig = brood (p. 115)> "̂ an be = gebed. We bidden immers 

tot God voor ons dagelijks brood. Omgekeerd lezen we "geb" : 

we vragen God brood en Hij antwoordt als het ware "geb" d.i, 

"Ik geef het" ofwel beduidt "geb" : "Geef brood". Vandaar 

"backen" en "becker". Vandaar ook beet (= b-eet, van eten) en 

weg (= wegge, wit brood) waarvan het anagram "gew" beduidt 

"Geeft de eeuwigheid" of "naar de eeuwigheid" (p. 116). 

Een klinker + b duidt op een samendrukken : bv, heb, hebben en 

eb, het samentrekken der zee, lage tij , een woord dat omgekeerd 

"be" geeft : we bidden God dat hij de golven der verleiding van 

ons afhoudt (p. 11?). 

De letter C klinkt als "K" en is genoemd naar de macht : "ke" = 

moeten, We gebruiken "ke" ook als we iets flemend vragen : "ke 

doet dit". Het tegengestelde "ec" is iets verschrikkelijks dat 

we niet willen, vandaar "drec" = drek, 

- ke + ar (= vertoeven) = wat we bij ons wensen = "car", dierbaar 

(vgl. Lat. carus). Het anagram "rak" duidt erop dat we wat 

dierbaar is willen aanraken. "Kar" en "rac" geven tesamen karc, 

kerk. Zeggen we "kerc" dan bedoelen we een wens om aan te ra

ken : "ke-rac" (p. 118). 

- h (duidt op de geest + a (is een beweging naar voor) + c = haac = 

hunkeren. "Haac" kan bovendien ook begrepen worden als "ha-ic" 

d.i, had ik (maar). Vandaar "(a)ac" : het goede waarnaar men 

hunkert, tegengesteld aan "ca" het kwade (vgl, Handq). Van 

"ac" komt anoc, (geneesmiddel) en aqua, daar water in verschil

lende opzichten goed en nuttig is (vgl, met "aker", een emmer 

om water te scheppen) (p. 119-120), 

- De waarde van de letter "c" is het best te bemerken in " 'ap" 

waarmee we de top van een dak, de hemel of het bovenste deel 

van een mantel aanduiden en in "can" dat kennen of kunnen be

duidt (p. 125-125), 
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De letter D (en T ) . Hier raakt de tong de tanden, hetgeen ook 

een binding symboliseert, 

bv, Tant = tand (vandaar Lat. dens); de voorzetsels "te" en 

"tot"; doe = doen; doot = dood (de dood bindt ons aan het hier

namaals); tai = taai (= aan de natuur gebonden); toem (= een 

toom, teugel); tam (= getemd) tegengesteld aan mat (= niet ge

temd) (p. 126), 

De "t" die het lidwoord "het" eindigde bleef soms alleen staan : 

bv. het hoot (= het hoofd) j thoot. Vandaar dat God, die ook 

het Hoofd is, Thot of Theut werd genoemd. 

Soms kan de bindende "t" of "d" wegvallen : bv, vaer (vader), 

moer (moeder), broer (broeder) dit in tegenstelling tot de 

epenthesis ervan in het Latijn : bv, redeo (= re-eo); redigo 

(re-ago) enz., (p. 127). 

De letter F. 

Deze consonant is verwant met de v, de w en de Griekse q). 

bv, - vuer, voeren - fero, 

- faem, faam = wai-hem = stem van de wind (vandaar fama 

en cpf](j.ri), 

- op het eind van een woord wordt "v" vaak "f" : lieve-lief; 

hoeve-hoef; roven-roof; leven-lef. 

- bij de vorming van een "vox ichnaea" verandert "w" soms 

in "f" of omgekeerd bv. wal (= hevigheid, vgl, walt = woud, 

wel, opwellen, wil enz..) - laf (p. 128), 

- werm (= warm) - fervere en fermentum (= werm-ment = brengt 

warmte). 

- vrucht - frux en fructus, 

- vreuct (van verheugen) - freugt, frui. 

De "P" duidt dus ook op een zekere uitgebreidheid, zoals de v 

en w (p. 129), 
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bv, (h)ef = hef fen , hetgeen g e l i j k h e i d meebrengt, vandaag even, 

e f fen en aequare . 

a r f = e r f e n i s = a r -he f = een eeuwige h e f f i n g . 

Vandaar de naam Minerva ( p . I50) en s t e r f (= s t e rve n ) = s t e - e r f 

d , i , "eeuwig b e z i t van p l a a t s " of "hechte e r f e n i s " (p . 154)» 

BOEK VII 

De l e t t e r G : een l e t t e r vol m a j e s t e i t , die tegen het gehemelte 

wordt uitgesproken. 

Ge = geef (een vraag aan God om leven). 

= Ik geef (het antwoord hierop van God), 

• het voorzetsel "naar", waarvan het anagram "eg" betekent t 

"naar zichzelf" : vgl, ig of ie; tyó; ego; eigen. 

= een voorvoegsel van het voltooid deelwoord : bv, ge-geven, 

= een voorvoegsel om een perfektere handeling weer te geven : 

bv, doen-gedoen; val-geval. 

Door die voorvoegsels worden we aangemaand dat de perfektie 

van wat we doen alleen ligt bij wat van God komt en naar 

Hem gaat (p, 158)» 

Gan = gaan = ge-an = de perfectie van het naar voor gaan. Het 

omgekeerde van de Jde persoon enkelvoud "gat" is "tag", 

dag : de dag gaat vlug. Bovendien is hij "te-ach" d.i, te 

achten (vgl. nacht = nie-acht = niet te achten) (p. 158-139)* 

Van "Ga" komt eveneens "gai" (= blij) dat ook kan begrepen 

worden als "ge-ai" d.i. geest geven, leven geven of "ge-hai" 

d.i, naar het hebben : wat zo volmaakt is dat men het heb

ben wil. Vandaar gade (wederhelft), Caius en het anagram 

"jag" d,i. najagen (p. I40), 

Gnaeus komt van "Gnai" (genade, = ge-na = perfecte nabijheid) 

(p. 146). 
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Het woord "galg" doelde oorspronkelijk alleen op het kruis van 

Christus : = "ge-al" d.i, perfectie van alles of "gai-lig" : door 

het kruis alleen kunnen we "gai", "blij" voor God zijn. Het ana

gram "glag" duidt op de vreugde bij het feestmaal, het (drink)ge-

lag, het feest van het hemels brood, waarvan we kunnen genieten 

door Christus' kruisdood (p. 147). 

De letter H. De aspiratie duidt op de hoogte t 

- he, hel, hoo (vanwaar hoot = hoofd) = hoog, 

- heet : hitte, warmte stijgt, 

- hemel, 

- helm = hei-hem = het hoofd verbergend, 

- La t , homo = hoo-moet = hoog gemoed en hoogmoed (p , 147)» 

De l e t t e r K i s g e l i j k te s t e l l e n de C, z ie a l d a a r (p . 147)» 

De l e t t e r L du id t ook op een hoogte : ze w i j s t immers naar boven t 

- (h)el = hoog. 

= edel, tegengesteld aan "lee", vgl, lelijk en leed, 

« een arm : dit lichaamsdeel moet steeds de hoogte in, 

- eel = heel, 

- te-el = tel = tellen, 

- al = alles : alles streeft naar het Hogere, 

- hel : betekent ook de hel. Hier moet het adjectief "altus", 

dat Becanus gebruikt, natuurlijk als "diep" worden begre

pen : "altissimus locus ad inferiora" (p, 147). 

Vgl, "hel" met "hellen" en ook met "helen", 

- hil = berg. 

- wel = wel, goed (p. 148). 

De letter M wordt midden in de mond uitgesproken : ze duidt op 

wat we in ons willen. 

- mi = mij, 

- mijn. 
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- men = mennen, leiden (we leiden alles voor ons zelf), vandaar 

mens (= raen-sich = leidt zichzelf), man (die zijn familie 

moet leiden), vermanen (vanwaar Lat, monere), min (= be

minnen : alles wordt geleid door de liefde), 

- mi = mijden (vanwaar Lat. mutus, mutire, mus en Ned. muiten en 

muis) (p. 148-150), 

De l e t t e r N geef t een nasa le t i n t e l i n g : he t i s een hevige l e t t e r , 

i s gesch ik t om : - woorden te e ind igen : bv, ee-eenj a-an of aen; 

b i j i n f i n i t i e v e n 

- te ontkennen : bv, n - i e t ; n - o i t j n-een; p r i v a -

t i e v e on- (p . 151)» 

De letter P geeft een drukking en symboliseert o.m, het drukken 

van lichamen tegen de aarde : "pe" = vee (vandaar pecus), pad 

(= pe-hat = drukking houdend), pet of poet (= poot). Bovendien 

is die letter verwant met de "b", "ph", "f" en "v", 

b,v, - Band en pand (= pe-hant = het drukken der handen) : een 

pand schept een band, 

- vuer = voeren, vanwaar het Lat, portare, pert = paard 

(= pe-hert : drukt met de hoeven op de aarde). Verwant 

met vuur, voor (vanwaar pro en np(5), veer (vervoermiddel 

van vogels), fer = mooi (vgl, met fier). 

- baren-parere; beven-pavere, pius (= bie-hu = biedt hoede, 

bescherming); vlaaiken-placenta; plat (= bie-lat = biedt 

lat = wat uitgestrekt is) - nAatoc; pluim (= vlieg-um = 

vliegt rond) - pluma; pond (van "bont", van binden) - pondo; 

part (= bie-art = toont de aard) - pars; paar (= bie-or = 

verschaft een aanwijzing) - par; puur (van vuur : vuur zui

vert) - purus; vullen - plere; plant (= belant = houdt aar

de) - planta; vlecnten (= vol hechten) - nXénco, plicare, 

flectere; wijn - nCvw; ni,aTe\5co (= wijs - stijf = stevig 

weten); vilt - pileus en nT̂ oc;: nef-öo) (= weet doo = doen 

weten) enz., (p. 151-''55)t 
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De letter Q, is samengesteld uit "Q" (een k-klank) en "v". Ze 

wordt voor de twee klanken gebruikt, 

b.v, - Caet-Quaet (vandaar "quattuor" : vier symboliseert het 

vuur, de beschermer van het kwaad en "quets" = kwetsen), 

- becorat - bequam, 

- ac - aqua (p . 155-156), 

- q u i s , qu i , quando - wie, wan(neer) , 

- quercus = wer - cou = ve rded ig t tegen de kou, 

- Quirinus : van "wer" = verdedigen, 

- quinque : symboliseer t het wankele, he t ons tandvas t ige 

(p . 156) . 

De l e t t e r R i s een v loe iende , t r i l l e n d e l e t t e r en duidt aldus op 

een dwaling. Ze werd u i tgesproken "er" = e - r d . i , "het Ene v e r 

l a t e n " (p . 156), he t omgekeerde van " r e " d . i . "de beweging naar 

het Ene" : de Rede ( p . 157). Achter " r e " werd een "d" bijgevoegd 

om met 3 l e t t e r s de H. Drievuldigheid te kunnen symboliseren. 

Van " r e " z i j n dan a fge le id : reden, r e r i , r a t u s , r a t i o , r i v i e r , 

r i v u s , r e e t , r e c h t , r e g e l , r egen , r i j g e n en r e g e l e n . 

R + "hoog" geeft "rooc" : rook v l i e d t naar boven (vandaar reuk en 

r u i k e n ) , Aan "ru" (het b r u t e , v g l . La t , r u d i s ) i s t egenges te ld 

"ur" d . i . wat wijd s t roomt , he t volmaakte. Vandaar "u r -os" (een 

oe ros , v g l . La t . u r u s ) , u r - a l t (zeer oud) , s a t - u r , Merc-ur ( ius) 

(p . 158)» Oüpav^^, vuur (vanwaar nüp) voeren (vanwaar f e r r e ) , 

uur ( i s van groot belang voor he t handelen, vandaar h o r a ) , huren 

(p . 162), duur (vanwaar du rus ) , roe ren , na tuur (de pe r f ec t i e van 

het n a t t e , van het voch t ige , vandaar n a s c i ) , cur (= ceremonie = 

ke-ur = het volmaakte wi l l en be re iken , vandaar cura , cu ra r e , Cure-

t e s ) , keuren (= ke -u r , vandaar caeremonia (p . I64-I66) en buur 

(= b i - u r ) (p . 167) . 

Van "er" z i j n bovendien nog a f g e l e i d : "ver" a l s a d j e c t i e f en a l s 

p re f ix : vergeven, v e r g i e t e n , v e r v a l l e n , v e r s t o t e n , v e r v u l l e n , 
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verbond (vamvaar verbum) (p. 168) en "her" (= gemeenschappelijk). 

Vandaar heirbaan, hertog, herba, heraut (p. 169)> Herman en Her

mes (p. 170)» èpuriveJco, Hercules, en heros, 

"Heer" daarentegen is afgeleid van "eer" (= ee, het huwelijk, 

+ R : het huwelijk en de eer gaan samen) (p, 17l)» ^^^ '̂ie we 

eer moeten bewijzen is dan een heer (vandaar "herus" en Osiris 

d.i. Ons Heer), 

Van "eer" zijn ook afgeleid : ŷ pct; (= ge-eer = ik geef eer) : 

T)p; Lat. ver en Erigone (p. 174)» Terloops krijgen we dan op 

p, 175 nog de etymologie van dominus en beanóxr\c, en op p. I76 

die van HiSpiot; en noCpavoc,, 

BOEK VIII 

De letter S is nog heftiger dan een aspiratie : 

- Es = de macht van het Ene ("e"). Vandaar "is", Lat. est. Lat. 

vis en 'ic^, 

- Als infix geeft de "s" meer kracht aan een woord : bv, vat(ten) 

- vas.t. 

- De "v" van uitgebreidheid + "es" + de bindende "t" geeft "Vesta", 

de godin die alles verstevigt en uitgebreidheid verleent. Het 

getal zes was aan haar gewijd : zo waren er zes Vestaalse maag

den. "Ses" komt van "set" (= zetten : ze plaatst alles) en van 

"so-es" (= naar het Zijn) en is bovendien een cirkelwoord dat 

omgekeerd hetzelfde wordt gelezen. Vandaar dat de tempel van 

Vesta ook rond was (p. 177-178)• 

- So = naar (vgl. het Engelse "to"), 

- So-een = naar het Ene = soen = verzoenen. Vandaar ook zoon, 

vooral God de Zoon (p, 186), Het omgekeerde van "soen" 

is "noes" : de schuld. Vandaar "(on)noesel" d.i, (on)-

schuldig, nocere, noxa, vóaoc (?• 187-188). Het om-
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gekeerde van "nos" (= schade) is "son" (= gezond ma

ken, vgl. ge-sont, sanare, sanus). "Son" betekent ook 

"zon" omdat de zon de basis is van alle gezondheid en 

doelt bovendien op God de Zoon, alias Apollo (p, 168-

190). 

- So-hoec = zoeken = naar alle hoeken, 

- So-en = zenden = naar het einde (vandaar sensus, sentire), 

- Sie = zien. Vandaar "siel" =• ziel = sie-el = ik zie het Hoog

ste = ik zie God, tegengesteld aan "lies" = verliezen t 

wie God niet ziet verliest alles (p, 195). 

= zieden (koken brengt een sisklank voort). Vandaar "see" = 

de zee, die altijd schijnt te zieden, 

- S-a = sa, aansporend tussenwerpsel 1 spoort tot beweging aan, 

- Sa + t = sta, het tegengestelde van bewegen en van "Haast", 

Van "sta" zijn afgeleid : staat, status, static, statua 

(= sta-hou = staat hoger), stare, Iccdtco, IOTT̂ III (p, 

194) en ste(de) (= plaats) (p. 195). 

Van "ste" komen dan stur (= ste-ur = besturen), ster 

(= ste-r = eeuwige toelating, vandaar stella en ótaxî p 

(p. 196), sterk (= ste-ryc = rijk aan standvastigheid), 

(stoer (vandaar stier), stellen (vandaar axéWco), 

stijl, steel en stil (vanwaar silere). Van "stur" komt 

o.m, stert (= staart, een stuurmiddel van de vogels) 

en van "sta-al" : stal (p. 19?), 

- Scau = scou = schouwen. Vandaar oHÉnTU, anonSc, (p. 19?)» 

schoon (= scou-een = schouwt het Ene), 

- Scee = scheiden, verwant met "scaa", schaden. Vandaar scyt, 

sceet, anaxóc, (genitief van oMtSp), scheren (= scear = 

scee-haer = haren scheiden), ûpĉ c;, en oHeödtî co, 

- So-ken = scyn = schijnen of de schijn. Hiervan kan ook "schoon" 

afgeleid worden, 

- Sceynt = schenden (= scey-ent of sai-ent), vanwaar scand = schande. 
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- Sea = schade. Vandaar "schat" (geld is schadelijk) (p. 198) en 

"schatten" (grote schattingen zijn slecht) (p, 199). 

- Saac = so-ach (=> te achten) of so-aac (= naar het goed) = oor

zaak en vooral de hoogste oorzaak van alles : het Goede, 

God. Vandaar "sac" = zak (men mag in een zak niets ste

ken dat niet ten goede strekt) (p. 200), saccus en adnuoc,. 

Vroeger bestond ook het anagram van "saac" : "caas", waar

van casus afgeleid is. Kaas als voedsel heeft een andere 

oorsprong : ca-aes : slecht voedsel (in vergelijking met 

melk en boter) (p. 201 ), Aan "sac" correspondeert "cas", 

ledig (vgl. Lat. cassus), 

- Set = zetten. Vandaar sede = zeden, sedig = zedig en syg = zege 

(gematigdheid, zedigheid is de mooiste zege) (p. 202), 

- So-wyc = te wijken, vanwaar swac = zwak en swyg = zwijgen (van

daar oiydw), 

- So-hing = zingen t a l l e zang i s t e r e re van God van wie a l l e s 

afhangt ( p . 202 ) . Vandaar s anc , gezang en canere . 

BOEK IX 

We kunnen nu concluderen dat het Cimbrisch inderdaad de 

oertaal is. 

Volgens de Grieken ging hun taal terug op die der barba

ren of der Phrygiê'rs (p. 204). Barbar of War-war (d.i, bewaking 

der waarheid) was een naam die de Cimbri zichzelf gaven. De Phry

giê'rs noemden zich later nog zo, zoals hun kolonies in Europa de 

naam "d'outsten" (Dietsers) verkozen. 

Die oertaal was een goddelijke taal (p, 205) en hierdoor 

is het onderscheid te verklaren dat Homerus maakte tussen de woor

den der goden en mensen. Zowel goddelijke namen, bv, Sav-&oc; 

(Ilias, XIV, 454 en ZaXnCc, (llias, XIV, 291 ) als menselijke, bv. 
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EHctfiavöpoQ (Ilias, V, 56) en Ki5|aL v6 ic; (llias, XIV, 29I ) zijn 

Cimbrisch van oorsprong (p. 2 06 sqq). Niet alleen zijn alle ta

len secundair tegenover de onze, bovendien is het alfabet eraan 

aangepc.st. Hier zullen we het Latijnse alfabet bespreken, in de 

Hiëroglyphica het Hebreeuwse (p. 212), 

Het verschil tussen beide is dat de betekenis van het La

tijnse slechts begrepen wordt door de klankwaarde der letters, 

terwijl het Hebreeuwse ook zinvol was door de vorm van de geschre

ven tekens. Overtollige letters zoals de K, Q en X laten we ter

zijde. De H is echter een belangrijke letter. Het Griekse alfa

bet is door het verdwijnen ervan verminkt (p. 215)» 

Heel het ABC bestaat uit eenlettergrepige letternaraen : 

klinkers en medeklinkers. De namen van deze laatste zijn samen

gesteld door de consonant zelf en een "e" die verwijst naar het 

Ene, naar God : "be", "ce", "de", "ef", "ge", ..., Alleen "ha" 

vormt hier schijnbaar een uitzondering. Oorspronkelijk echter was 

ook hier de naam "he", vgl. de Hebreeuwse naam (p. 214). Het al

fabet vormt in zijn geheel een gebed, waardoor de godsvrucht van 

de leerlingen die het leerden aangewakkerd werd (p, 215). 

In dit gebed kunnen we drie delen onderscheiden : 

1 ) A : spoort aan tot beweging, 

Be : is een gebed opdat God ons de kracht moge geven alles goed 

te doen, 

Ce of Ke : duidt op een wens en onderstreept het gebed. 

De : Het bepaald lidwoord ) 

E = het Ene ^ 
de ee = het Ene = God, 

ef = hef, 

ge = naar. 

he = ho = hoog = de hemel. 

Het eerste deel luidt dan : "O, het Ene (= God) hef alles dat 

Ge verenigt naar de hemel". 

Een kind dat dit leert bezit meteen ook een leer (= ladder) 

naar de hemel (p. 215). 
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2) i : een vleiend tussenwerpsel, 

el = hel = hef. 

em = hem. 

Dit geeft : "i, verhef hem !". 

5) en = het voegwoord "en". 

o = ho = hoog = verhef (p. 216), 

pe = phe = ve = vee : in de grond is de mens vee. 

Q, = w = wie. ) 
Ie er es = 
)als hij 

er : persoonlijk voornaamwoord ^de pers. enkelv, < 

es = is ) is, 

te = naar, 

u : persoonlijk voornaamwoord 2de persoon enkelvoud. 

In dit derde deel besluit het gebed dus : "En verhef het 

vee (zoals hij is) naar U !" 

Bovendien syaboliseren de drie delen de Heilige Drievul

digheid. 

In het Latijn is zo'n explicatie van het alfabet onmoge

lijk. Onze taal moet de eerste zijn (p. 217). 

Bij de spraakverwarring zijn de andere talen zo vervormd 

dat ze bijna niet meer te herkennen zijn. Zo werden in het Latijn 

en Grieks A-E, E-I, soms werd A-O en dikwijls werd O-V; bv, lip-

labium, mennen - minare, manen - monere, maan - |-n̂v, mermare, 

heel - o\o<; enz,, 

Stemloze consonanten werden stemhebbend of omgekeerd : bv. 

bet (= bidden) - petere; mager - macer enz,., Q kon W of B worden, 

T-S, S-T, R-L, een aspiratie Fof C, P werd een aspiratie en S werd 

C : bv. hart-cor en napSlTa, hoorn-cornu en uépaj;, slaut (= slui

ten) - claudere enz,, (p. 218-219). 

Hetzelfde kan gezegd worden van het Hebreeuws, dat ook te

ruggaat op onze taal (p. 218-25?)• 
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H I E R O G L Y P H I C A 

SYNTHESE : E v e n a l s h e t L a t i j n s e a l f a b e t vormt ook h e t Hebreeuwse 

een g e b e d . Bovendien i s de vorm van de l e t t e r s a l l e e n 

t e v e r k l a r e n door e e n C imbr i sche b e t e k e n i s , 

BETEKENIS VAM DE TITEL : Z o a l s b i j de h i ë r o g l y f e n komt i n h e t a l 

f a b e t de vorm d e r l e t t e r s ove reen met de b e t e k e n i s e r 

v a n . De E g y p t i s c h e h i ë r o g l y f e n z i j n t rouwens a l l e e n 

t e v e r s t a a n i n h e t Ci rabr i sch of P r y g i s c h , de s a c r a l e 

t a a l van de p r i e s t e r s i n Oud-Egyp te , 

BOEK I 

De uitvinding van het schrift wordt meestal toegeschreven 

aan de Feniciër Cadmus. Dit is slechts een andere naam voor lanus 

of Japhet. Zijn vader Agenor was dus niemand anders dan Noë 

(p. 1-3). 

Japhet en zijn vader bezochten immers na de spraakverwar

ring hun verwanten in Babel, waar ze Hebreeuws en Chaldeeuws moes

ten leren om zich verstaanbaar te maken. Japhet leerde zijn fami

lie daar de oude manier van schrijven (p, 9)» 

Omdat Agenor-Noë lang in Penicië bleef, maakte men van hem 

een koning der Feniciërs (p. 10). Later zond hij Japhet naar Eu

ropa, Hier is de oorsprong te zoeken van het lateïS verhaal als 

zou Europa een dochter van Agenor zijn, naar wie Cadmus op zoek 

ging toen ze geschaakt was. 
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Ook in Europa leerde Japhet het alfabet aan, vandaar dat 

de Feniciërs als uitvinders van het schrift werden aangezien. 

Bij de Egyptenaren zou Theut of Thoot het alfabet uitge

vonden hebben (p. 12). Theut of Hermes-Herman of Mercurius zijn 

Cimbrische namen, waar God mee bedoeld wordt. Het was immers de 

H. Geest die het schrift aan de mensen gaf (p, 12-16), 

BOEK II 

Daar de H. Geest de letters creëerde, moeten ze volmaakt 

zijn (p. 17). 

Om de kinderen de noodzaak bij te brengen dat men God moet 

aanroepen en bijstand vragen zal de volgorde van het alfabet zó 

zijn, dat het reeds een gebed vormt. Zoals gezegd bespreken we 

in het Hebreeuwse alfabet de vorm der letters, en niet de klank 

zoals in het Latijnse (p. 18), 

Het is in te delen in twee delen van elf letters, 

Wanneer elf betekent : "e-leven" = één leven (p. I9)» 

duidt het alfabet op twee levens : het eeuwige leven (beschreven 

in het eerste deel) en het aardse leven dat op het eeuwige voorbe

reidt (het tweede deel). De twee levens tesamen vormen "twe-le-

ven", twelf, twaalf : een heilig en mysterieus getal, het aantal 

der goden (p. 20) en der werken van Hercules (p. 21), die Chris

tus is. De hydra die hij doodde symboliseerde de duivel, 

In de twee cirkels nemen we ook de Heilige Drieëenheid 

waar : de Vader vormt het centrum, de Zoon de omtrek en de H, Geest 

de diameter (p. 22). In het getal twaalf zit ook de symboliek van 

zes ("ses", van set, zetten : alles is door God gezet, alles komt 

van Hem) en het anagram ervan (te-es = naar dat wat is) (p. 25)» 

De drie letters van "zes" symboliseren eveneens de Heilige Drie

vuldigheid, 





162. 

Het Hebreeuwse alfabet : "Alef, Beth, Gimel, Daleth, He, 

Tau, Xan, Chiet, Thet, lud, Caph, Lamet (p. 24), Meem, N-ĵ en, Sa-

mecht, Hoogen, Phe, Stades , Quaaf, Reis, Scim, Tau" beduidde : 

"Welaan, leef, bid. Gij "melder", zend van boven het hoogste 

boekdeel; stort vlug het Hoofd uit, de hoogste bedekking van de 

vreugde. Verdediger van het Hoofd, help hem. Hecht het hoge en 

het veeachtige niet samen. Gij die het kwaad van onze toestand 

afwendt, richt de schijn naar het Oude" (p. 25). 

Voor nadere uitleg van deze interpretatie van het Hebreeuw

se alfabet, zie infra, vanaf Boek VII. Dit gebed wordt op p. 26 

en 27 dan nog bezongen in 55 hexameters, van de hand van Becanus. 

Nu moet er echter nog bewezen worden dat de oudste figuren van 

die letters overeenkomen met Cimbrische woorden. Hiervoor moeten 

we beroep doen op de hiëroglyfen, waar woorden en figuren overeen

stemmen (p. 27) en die gevormd zijn op het Cimbrisch of Prygisch 

de sacrale taal der Egyptische priesters (p. 28). Trouwens, "let

ter", Ypfiî w, liber (p. 30) en scribere (p. 31 ) hebben een Cim

brische etymologie, 

BOEK III 

Welke manier van schrijven is nu de juiste : van links 

naar rechts (zoals Latijn en Grieks) of van rechts naar links (zo

als het Hebreeuws), Rechts symboliseert de richting naar buiten 

en links die naar binnen. De richting links-rechts is de juiste 

en de Hebreeuwse schrijfwijze is even absurd als zou men iemand 

die een tempel buitenkomt, schilderen als ging hij erbinnen (tot 

P. 45). 

Bovendien is links eerbaarder dan rechts. 

De Hebreeën schreven in de verkeerde riohting omdat Cadmos 

(d.i, Japhet, vide supra) het hun zo geleerd had : hij leerde hen 
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schrijven, doch wou tevens aantonen dat hun talen gedegenereerd 

waren van de oertaal (p. 46). 

Alvorens we nu letter per letter bespreken, is het nodig 

even te handelen over Harpocrates (p. 47)» 

BOEK IV, getitel "Harpocrates" 

Vele fabels over de godenwereld ontstonden uit onwetend

heid over de ware godsdienst. Zo kregen ook de afbeeldingen die 

de priesters gebruikten later een naam die dan een afgod werd. 

Zo was Thoot oorspronkelijk een voorstelling van God met een 

groot hoofd. Die afbeelding werd "t'hoot" d.i, het hoofd, ge

noemd (p. 48), Zo is ook Harpocrates geen zoon van Isis noch een 

god, doch enkel een symbool dat in de school werd geplaatst om de 

leerlingen aan te sporen de waarheid te zoeken. Later werd dat 

symbool een god, door onwetendheid, bijgeloof en winstbejag der 

priesters (p, 49-50)• 

Dit alles wordt bewezen door de etymologie van die naam 

(p. 51-56). 

Om de waarheid te bereiken moet men ook leren luisteren, 

horen, vandaar dat Harpocrates ook Horus werd genoemd (p. 56), 

zoals hij ook gelijk te stellen is met Apollo (p. 56-57)« In 

zijn naam zit ook duidelijk de Heilige Drievuldigheid ingesloten : 

har = het volharden (doelt op de Vader die oneindig wachtte om de 

wereld te schapen); pog = het pogen (de Zoon, door wie de Vader 

de schepping vervolmaakte); rat = de snelheid (de H. Geest) (p, 

57)• Door onwetendheid ontstond later ook de relatie Isis-Osiris-

Norus (p. 58). Osiris beduidt immers alleen maar "Ons Heer is" 

en Typhon, die door Horus werd gestraft is de duivel die door 

Christus overwonnen werd (p, 6o)» 



I 

I 



164. 

BOEK Y 

Hier wordt de afbeelding besproken van Harpocrates als 

een zittend kindje, met een vinger in de raond. 

Het zitten zinnebeeldt het volharden van Harpocrates, 

Men moet trouwens zitten om het Zijnde te kunnen aanschouwen : 

set of sit, anagram van t'es of t'is = het is (p, 65). 

Het kindje beduidt dat we ons moeten spiegelen aan de 

kinderen, willen we ons heil bereiken, hetgeen Christus benadruk

te. De kinderjaren zijn immers de ideale leeftijd om te leren 

(p. 64) en het gemoed van kinderen is nog zuiver en zonder pas

sie (p. 65). 

De vinger in de mond duidt op de noodzakelijkheid te 

zwijgen (p. 69), 

BOEK VI 

Harpocrates wordt ook anders afgebeeld, als opduikend uit 

een lotusbloem. 

De lotus (= el-hoot = het hoge Hoofd), anagram van "f ooi" 

(= te-oo-el = naar de eeuwige hoogte of heffen naar de hoge eeu

wigheid) doet ons God kennen (p. 82 + 87). 

De bloem duidt ook op de zon (p. 83). Dat Apollo uit de 

zon geboren werd beduidt dat we door de lotus de zon beschouwen 

en door de zon, de kennis bereiken van het Hoogste Hoofd, 

Dat hij als kleine jongen uit de lotus geboren werd duidt 

op het begin van de kennis. De hogere kennis wordt gereveleerd 

door de volwassen Apollo : Christus (p, 84 + 86)., 

Het is trouwens goed te begrijpen dat de zon en de lotus 

samengaan : de lotus ontluikt zodra de zon opkomt. Ook andere 

bloemen doen dat, doch geen enkele is edeler, geen enkele toont 
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beter aan dat we de zon moeten volgen en geen enkele die meer 

geestelijk voedsel (door verdovende werking) verschaft (p. 85)» 

Bij deze afbeelding heeft Harpocrates verscheidene attributen bij 

zich : 

- een fakkel in de linkerhand : het licht van de H. Geest (p. 89). 

- drie lotusknoppen : een drievoudig, volmaakt geestelijk voed

sel : de H. Drievuldigheid, 

- een pijlkoker van Cupido : geestelijke pijlen van de goddelijke 

liefde. 

- hij drukt met de elleboog op de nek van een haan : de haan kon

digt de zon aan en is er dus mee verwant (p. 90). Harpocrates 

legt hem het zwijgen op om niet in zijn taak gestoord te worden. 

Toch hoort de haan bij Harpocrates omdat hij de mensen ophitst 

(haan = hit-an = hitst op) en een voorbeeld voor ze is, inzon

derheid voor koningen, soldaten en huisvaders (p. 91). 

- een uil, zoals ook bij jlinerva een uil hoort als symbool van de 

wijsheid : die vogel rust als de andere voedsel zoeken en trekt 

erop uit als de andere rusten. Zo ook staat de wijze boven wat 

de massa doet. Bovendien kan de uil in de duisternis zien 

(P. 92-93). 

- serpenten rond zijn hoofd : een slang wisselt elk jaar van huid 

en symboliseert aldus een vernieuwd leven. N±e Harpocrates' 

raadgevingen opvolgt wordt geestelijk jonger (p, 93). 

- een maantje op het hoofd : de maan duidt op wassen, groeien : 

moge zijn invloed op de mensen groeien, 

- een groot oor op zijn hoofd en dat van de uil : de waarde van 

het horen, het gehoor verlenen aan het Ene, aan God. Vgl, Ho-

rus en "Wie oren heeft om te horen, hore". Een oor moet zich 

naar de Eerste Oorzaak (= God) richten, zoals het oog naar het 

Ho£e (p. 94). 
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BOEK VII 

ALEPH. Deze eerste letter van het Hebreeuwse alfabet 

spoort aan te leven : a-lef = welaan, leef (lef = el-hef = hef-

orahoog, of = he-hef = hef de ledematen). 

Een horizontale streep symboliseert een aansporing, en 

vuur het leven (p. 96). Nu is de piramidevorra het beste symbool 

van vuur omdat hij de hoogte ingaat en in een punt eindigt, die 

God voorstelt (p. 97). 

Vuur en leven gaan samen en een piramide (= vuur-raam 

p. 99) stelt alzo het zalige leven voor (p. 100). Daarom lieten 

de farao's als graf een piramide bouwen. Ook de obelisken hebben 

dezelfde symboliek (p. 101) evenals de cypres wiens hout boven

dien onbederfbaar is (p. IO5-IO4), de kegel, de pijnboom en diens 

vrucht, die alle het leven sytiiboliseren (p. IO4-IO5). 

Op p. 108 volgt de beschrijving van een Egyptische nummie 

die naar Antwerpen was gebracht. 

De dode had een boekenbundeltje op de rug, een "A" in de 

rechterhand en een zeisje in de linker. Hij deed aan Canopus den

ken (p. 108). 

Canopus (= can-hoop = hoop op kennis) wordt als een kan 

voorgesteld om de bevattelijkheid van een kind voor kennis uit te 

beelden (p. IIO). Soms heeft hij een vleeslel onder de kin, die 

erop duidt dat hij nog kind is dat men als het ware nog aan de 

tepel van de moederborst zoogt (p. 110-111 ). Zijn kleding bestaat 

uit een net waardoor enerzijds een kan voorgesteld wordt (een 

kruik is dikwijls omgeven door een net) en anderzijds de zuiver

heid (een woordspeling met het adjectief "net"). 

Ook zijn staf is symbolisch te begrijpen : 
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- deel van een aleph... 

- de piramidevorm, sym
bool van het eeuwige 
leven en de gericht
heid op God, 

V.̂ -̂ 1̂  ..... de leeuwerik, zie boek 
VIII. 

( ,., het Kruis waar alles op 
moet gericht zijn. 

de krimstaf, zie bij de 
letter Gimel. 

Aan zijn nek hangt een amulet, bestaande uit een gelijk

zijdig driehoekje, symbool van goddelijkheid, met een bolletje er

aan dat de eeuwigheid voorstelt (p, 111 ), 

De zeis in zijn linkerhand duidt op de dood (p. 112) en 

zijn openstaande oren op het aandachtig gehoor verlenen (p. 113). 

De oudste vorm van de Aleph was dus een piramide die onder

aan niet gesloten was, waardoor aangeduid werd dat het eeuwig le

ven voor iedereen openstond. 

De Grieken en Romeinen hebben in hun alfabet het best die 

vorm bewaard. 

Aleph betekent dus "komaan, leef" (p. 113) en we moeten 

zo leven, dat we als een piramide bij het Ene, bij God eindigen 

(p. 114). 
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BOEK VIII, getiteld "Alauda" (de leeuwerik) 

Alvorens de volgeröe letter te bespreken ware het nuttig 

even over de leeuwerik te handelen, een vogel die een prachtige 

symboliek inhoudt. Volgens Aristophanes (Aves, 471-475) vertelde 

Aesopus dat de kuifleeuwerik zelfs ouder was dan de aarde, dat hij 

bijgevolg zijn vader niet kon begraven en diens graf dan maar op 

het hoofd droeg (p, 115)» I>e Cimbren hadden voor hem vooral twee 

namen : "al-oud" (vgl. Lat. alauda) (p. 116) en "leefwerc" (= le

venswerk, vgl, leeuwerik). Zijn levenswerk was God te loven, Be-

canus weet van zijn voorouders dat die vogel zeven keer daags 

zeer hoog vliegt om God te bezinden. Dit loven van God nu is ou

der dan de wereld (p. 117-120) en wordt voorgesteld door zijn ke

gelvormige kuif (p. 119). 

Wie was echter die vader van de leeuwerik ? Zoals Chris

tus zei "Ik en de Vader zijn één", zo is de vader van de leeuwe

rik, de vader van het leven, dat door de leeuwerik wordt voorge

steld. De dode vader doelt dan op Christus' kruisdood op aarde 

(p. 121). 

We moeten de leeuwerik in zijn levenswerk navolgen (p. 122), 

Op vele Egyptische voorstellingen staat een staf afgebeeld 

met de kop van een leeuwerik erop. Dit is de staf van het geloof. 

Een betere staf (= sta-hef : heft degene die staat) dan het ge

loof, dat de mens naar het Hoogste heft, is er niet (p. 126-131)• 

Wanneer we "Alef" zeggen, denken we meteen aan "lefwerc" : 

door die twee komen we langs de piramide naar het Ene en het ware 

leven (p. 132), 
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BOEK IX 

B e t . Nadat de l e e r l i n g a a n g e s p o o r d was t o t he t ware l e 

v e n , werd hem b e v o l e n t e b i d d e n : "Be" = b i d d e n ("b" d u i d t op een 

c o n t a c t + " e " = h e t Ene : b i d d e n i s c o n t a c t hebben met h e t E n e , 

met God) ( p . 1 5 2 ) . 

Be t = be + t (ook e e n b i n d e n d e l e t t e r ) of = b - h e t = b i n 

d i n g met h e t Hoofd, met God ( p . 134)» 

Wanneer we b i d d e n k n i e l e n we : kn i e (vanwaar yóvu en 

genu) = k a n - n i e = i k kan n i e t s (men k n i e l t u i t n e d e r i g h e i d ) en 

k n i e l e n = k a n - n i e - e l = i k kan n i e t s , o Hoge (God) ( p . 1 3 5 ) . 

We moeten n i e t a l l e e n g e k n i e l d b i d d e n doch ook meteen op 

onze h i e l z i t t e n , z o d a t we h e l e m a a l m a c h t e l o o s z i j n en de armen 

gevouwen s t r e k k e n ( e l = een e l en bovend ien v e r h e f f i g n a a r h e t 

Ene) ( p . 1 5 6 ) , 

De o u d s t e vorm van de Bet deed denken aan een b iddende 

man ( p . I J S ) » 

B u i t e n de k n i e z i j n t rouwens ook de ande re l i c h a a m s d e l e n 

i n v e r b a n d t e b r e n g e n met " b i d d e n " j 

- Hand = h e - a n - t = hef n a a r de T (een h e i l i g e l e t t e r , symbool van 

h e t K r u i s ) , 

— h e - a n t - e = hef n a a r h e t Ene ( p . I 3 6 ) . 

= h a u - a n - t = houd aan de T . 

= h a u - a n t - e = houd aan he t E n e . 

- v i n g e r = v i n - g e r = b e g e r e n t e v i n d e n ( p . 137)» 

- t e e n = t e - e n = n a a r h e t E n e . 

- de z o o l , de h i e l , de v o e t en de e n k e l vormen samen een gebed 

w a a r i n d r i e d i n g e n worden g e v r a a g d , aan de V a d e r , de Zoon en de 

H. Gees t : " p l a n t , h e e l , voed e n k e l " = " p l a n t , maak gezond en 

voed a l l e e n " . 

- de k u i t e n en h e t o n d e r b e e n z i j n de " s c h e n k e l b r a i e n " = schenk 

hoog b e r a a d . 
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- de knieën, knieholten (aesen), dijen, heupen (hopen) en de zij, 

betekenen tesaraen, mits enkele lichaamsdelen twee keer te ver

noemen, zoveel als "Ik kan geen voedsel nemen noch ademen, ik 

kan geen innerlijk leven hebben, tenzij die hoop er is" (p. 138). 

- arm : kan ook als adjectief begrepen worden : arme mens l 

- oor : duidt op gehoor verlenen. 

- oog : spoort aan omhoog te kijken, 

- neus : n-aes = nieuw (geestelijk) voedsel, 

- mond ; men mag niets zeggen dat geen heilbrengende vermaning 

inhoudt. 

- tand : t-an = binding met de vooruitgang (p, 159). 

Gebed vraagt geen woorden, moet gevestigd zijn op een 

vast geloof en op hoop en is onmogelijk zonder lof van God, Ook 

"zingen" beduidt trouwens "so-hinge" d.i. naar Hem van wie alles 

afhangt" (p. I40). 

BOEK X 

Gimel = gij, mei = Gij "melder", Gij openbaarder : een 

aanroeping van de Heilige Geest (p. I4I). 

Het symbool van de openbaring van de H. Geest is de her

dersstaf waarmee Hij de mensenkudde begeleidt (p. 143). Dank zij 

die kromstaf, die ook aan een sleutel doet denken, kunnen we de 

hemel binnen die na de zondeval voor de mens gesloten was. Vgl, 

ook de kromstaf van Canopus, 

De Romeinen hebben in hun majuskel G het best de kromstaf

figuur bewaard (p. I46), evenals de Grieken doch daar werd de 

kromming recht gemaakt : 1 Soms tekende men een kromstaf 

i,p.v, de letter G te schrijven, vandaar de minuskel g, 

Hoe kwamen de Romeinen echter aan die kromstaf ? Hij werd 

ingevoerd door Saturnus (=» Noë) die hem toewijdde aan Quirinus 



- I 
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(= werin = wie verdedigt = Christus) (p. 145 + 147)« 

Zoals men ziet bevat de eerste taal een schat van oude 

geheimen die later niet meer begrepen werden (p. 148).» 

Palet 

Tot hiertoe zijn er drie letters uitgelegd : A (het leven, 

een verwijzing naar de Vader), B (het gebed, een verwijzing naar 

de Zoon) en G (de openbaring, een aanroeping tot de Geest), De 

betekenis van de Dalet, de vierde letter is : "daal", "doe dalen" 

(= dei-al = helemaal doen gedijen), ue tweede lettergreep '-et' 

is het bepalend lidwoord "het" dat eigenlijk hoort bij het volgen

de woord van het gebed (p. 149)» 

De bron van heel de schepping is het vuur (p, I50), nauw 

verbonden met het getal 'vier', daar in het Cimbrisch 'vier' zo

wel 'vuur' als '4' beduidde» 

Zoals reeds gezegd wordt het vuur het best voorgesteld 

door een piramide, die daarom bestaat uit vier driehoeken, symbo

len van de Heilige Drieëenheid (p. 15l)» 

Wanneer nu 'dei-al' of 'die-al' erop duidt dat we de H, 

Geest vragen neer te dalen en levenswarmte te schenken, is het 

normaal dat de dalet in het alfabet de vierde plaats kreeg. Dat 

neerdalen van de H. Geest wordt het best voorgesteld door een ge

lijkzijdige driehoek en zoals de H. Drievuldigheid de eerste oor

zaak van alles is, zo is de driehoek de eerste figuur van alle 

figuren. 

Vandaar de majuskel delta en het driehoekje achter de nek 

van Canopus (p, 152 + 156), Vandaar ook het sterrebeeld "de drie

hoek" boven dat der "Ram", De Ram stelt het Lam Gods, Christus 

voor en de driehoek erboven bewijst Zijn goddelijkheid (p, 157)» 
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He 

Betekent "hoog". De H stelt een ladder voor, een "leer" 

(p» 157)» De ware leer is als een ladder die tot bij God reikt. 

Bovendien zit in het woord "leer" nog "eer" ingesloten, 

het omgekeerde van "ree" (we moeten gereed zijn) (p. 158). 

Ook het Latijnse "scala" heeft een dubbele betekenis. 

Oorspronkelijk betekende dit woord "verschil" (van seal, van sche

len). Wat is kennis anders dan verschillen onderscheiden ? 

"Klimmen" betekent in feite "ke-lim" d.i. wie lijm wenst 

(men wenst aan God gelijmd te worden) en "ke-lei-me" (= ik wens 

dat Ge me leidt), KXÏiaaE, daarentegen beduidt "clim-mac" d.i, ge

mak van het klimmen. 

Een duidelijke illustratie van dit alles is de ladder die 

in Jacobs visioen tot de hemel reikte (Genesis, 28, 12) (p. 159)» 

VAU. 

"Vau" of "vou" betekent een vouv/ of vouwen : niet alleen 

is de figuur van de letter gevouwen (: v), doch ook onze lippen 

vouwen zich als we die klank voortbrengen (p. I60), 

Bij het uitspreken van de "w" wordt er ook een geronde 

klank "o" uitgestoten, die op de eeuwigheid duidt : zo opent de 

"v", die een geopend boek voorstelt, de eeuwigheid voor ons. 

Dat boek, dat bij Canopus op de rug hangt, is natuurlijk 

de Heilige Schrift, geschreven onder inspiratie van de H. Geest 

(p. 163). 

De Griekse digamma ƒ- heeft niets met een gamma te maken. 

De Grieken noemden die letter zo omdat het net een gamma was met 

een dubbele dwarsstreep : | F . In feite was het onze w V 

die later gekanteld werd en zo h werd geschreven. 

Zoals de Dalet op de H. Geest sloeg, sloeg de He vooral 

op de Vader in den Hoge en de Vau op de Zoon (p, I64)» 

Bovendien is in de drie letters van "vau" de H. Drievuldig-

I 
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held i n g e s l o t e n . ( p . I 6 5 ) . 

"Dalet He Vau" be tekent dus "Doe he t hoge boek nee rda l en" , 

BOEK XI 

XAIN 

Hierna zal gevraagd worden vlug het Hoofd neer te storten, 

"Xan" of "Xaen" duidt op een hoge haast j "hics-an" of "higs-an" 

(p. 166). 

De vorm van de letter X (= c+s) is het duidelijkst in het 

Grieks : J = 5 enjl^ = ^ (p. I68-I69). 

De Hebreeuwse 7 schildert meer een hijgende adem die van

uit de mond opstijgt en de haast voorstelt (p. I69)» 

CHIET 

Betekent "giet". De Hebreeuwse uitspraak van die letter 

evolueerde later en werd verward met die van de "Het" (p. I69), 

Met "giet" is verwant "God", daar "giet" oorspronkelijk 

betekende "ge-iet" d.i, geef iets : men smeekt God om een gunst, 

Water synboliseerde de materie : het heeft geen einde en 

staat tegenover de warmte, de levenskracht. Vandaar dat voor Ho

merus (llias, XIV, 201, 246, 502) de oceaan het begin van alles 

was en voor Thales van J.ïilete het water als oerprincipe gold, Vgl. 

ook met de kan van Canopus (p. 170). De vorm van de letter gaat 

terug op een clepsydra, een waterklok, 

die het belang van de tijd en de kost

baarheid ervan voorstelt (p. I72) en bo

vendien het gieten, het uitstorten van 

de H, Geest symboliseert, 
V 

De Griekse chi y\. doet inderdaad aan een 

waterklok denken. Ze is onderaan en bo

venaan open, hetgeen erop duidt dat het 

"gieten" van de H. Geest onbegrensd is 

(p. 175). 
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THET 

Betekent "het het" = het hoofd (verwant met "he", hoog), 

"Xain chiet Thet" wil dus zeggen "stort vlug het Hoofd uit", waar

door we de K. Geest bidden om de kennis van God, het ideaal van 

alle filosofen (p. 173-175). 

De mensen moeten aan God gehoorzamen als het lichaam aan 

het hoofd, zoals Abraham deed (Genesis, 22) toen hij Isaac moest 

offeren. Vandaar dat God terecht "het HoOfd" mag genoemd worden 

(p- 175)» Dat hoofd wordt het best getekend in de Griekse the-

ta s 0 . 

lEUD 

"Thet" wordt nog nader bepaald door een bijstelling : 

"leud Gap" j hoogste dak van vreugde, waardoor aangetoond wordt 

dat in de kennis van het Hoofd alle vreugde begrepen is, 

"leud" of "leod" of "leot" is de vreugde, de levenskracht 

vandaar jeugd, jeugdig, jolijt, iubilare, en lupiter (p. 176), 

Het anagram "Deui" of "Deoi", de dood, duidt erop dat we 

de hoogste vreugde slechts bereiken langs de dood (p. 177)» 

De totale vreugde is gelegen in de liefde, die gesymboli

seerd wordt door een straal of een pijl, een vorm die nu nog te 

herkennen is in de Griekse en Latijnse i (p. 178-179)» 

CAP 

Is de hoogste bedekking van iets, vandaar de kap van een 

mantel. Oorspronkelijk betekende de naam "omvatten" (vgl. Lat, 

"capere", Engelse "to keep") (p. 179). 

God is het hoogste dak van vreugde dat ons bedekt : de 

Hemel, die het best voorgesteld wordt door een halve cirkel van 

wolken met daarin de dierenriem (p. I80), vandaar de Latijnse C 

(p. 181). 
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BOEK XII 

LAMET 

Hier begint het tweede deel van het alfabet met nogmaals 

een aanroeping van de H. Geest (p. 181 ), 

"Laam" is het tegengestelde van "maal", d.i. malen, ver

pulveren, verpletteren en betekent "beschermen", "verdedigen" 

(p, 182). 

"Lam-het" beduidt dan "hoofd van de bescherming" of "be

scherming door het Hoofd", 

Deze letter moest dus iets voorstellen dat het hoofd be

schermt : een helm of een ander hoofddeksel zoals de "tutulus" van 

de Flamines, oorspronkelijk gedragen door alle afstammelingen van 

Japhet-Ianus. Die "tutulus" was bekroond met een purperen twijg

je met wol. Dat twijgje stelde de scepter van Christus-Koning 

voor, de wol was het symbool van het Lam Gods en de purperen kleur 

duidde op het bloed van het Lam Gods, waardoor de mensen het Le

ven ontvingen, "Roi" betekent trouwens zowel "roede" als "rood" 

(p. 184-192). 

Het wollen hoofddeksel "infula" betekende oorspronkelijk 

"hin-fui", d.i. een na-vullen, een toekomstig vervullen. De wol

len band erop doelde op een "te komen vervullen" van het Lam Gods;. 

"Ful" doet trouwens denken aan "wul" d.i. wol (p. 195)» Alleen 

het Lam Gods kan de band God-mens herstellen. 

Zo is ook de wol rond de roede op de "tutu

lus" een voo. stelling van het herstel van 

de band tussen God en de mens (p. 197)» 

De lamet kon dus niet beter voorgesteld wor

den dan door een infula en een tutulus, ge

tooid met een spits van wol. 

A 
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BOEK XIII 

MEM 

Na deze aanroeping van de H. Geest wordt er om hulp ge

vraagd : mem = me-em d,i, help hem. "Me" is immers samengesteld 

uit "m" (duidt op wat men in zich wel) en "e" (het Ene) : wie het 

Ene in zich heeft bezit alle hulp (p. 200-201). 

Als we hier Gods hulp vragen zeggen we in feite niet meer 

dan : "Geef ons heden ons dagelijks brood" d.i, "Laat ons nu 

reeds genieten van het eeuwig leven". 

De figuur M doet denken aan gekruiste armen 

op de borst, waardoor men toont dat men het 

Ene in zich heeft en het wil behouden als 

hulp (p. 202). 

Bovendien zit in die letter het mysterie van de H. Drievuldigheid 

ingesloten : 

- me = de Vader : de Goddelijke Hulp. 

- em = de Zoon : het woord : "em" betekent ook "ik ben", vgl. het 

Engels I ara, 

- eem= de Geest : het uitstorten en het vullen (p, 200, 201 + 205). 

Vgl, emmer, de Eems, Imausgebergte , Lat, imber, öjaPpoc; 

iliduif (p. 203-204) en Amalthea, die in feite de genade van 

de H. Geest is (p. 205). 

De "hoorn des overvloeds" van Amaltheia duidt op de gaven 

die we van de H. Geest ontvangen en doet ons bovendien begrijpen 

dat we eigenlijk slechts vee zijn, dat we een verdedigingsmiddel 

hebben en dat we als het ware hoorns moeten laten groeien om zo

als een kegel bij het Ene, bij God te belL.nden (p. 205-206). 

Volgens anderen zou de "hoorn van overvloed" afkomstig zijn van de 

riviergod Achelous (p. 208). Die stelt de H. Geest voor, terwijl 

Amaltheia de genade van de H. Geest symboliseert (p. 209). 

\ 
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De Mem, de hulp van de H. Geest, kan ook getekend worden 

door de wollen spits van de Lamet en een "hoorn des overvloeds" 

en zo is de vorm van de minuskel rau te verklaren : 

de wollen spits ^̂ ^ 209-210). 

de hoorn 

BOEK XIV 

NUN 

"ITun samecht hain pe" zal betekenen "hecht het hoge en 

het veeachtige niet samen" of ra.a.w. "Leid ons niet in bekoring", 

"Nun" is de negatie "neen" (p. 211), die een ontkenning (n-een) 

en omgekeerde vorm (een-nee) geeft van één, het Ene, de Essentie 

(p. 212). 

Nu is het moeilijk een weergave te tekenen van dat wat er 

niet is (p. 212). Tocli is dit mogelijk door de Griekse en Ro

meinse N : 

veen lijn die evenwijdig 
loopt met die van het in
nerlijke levensprincipe 
en ze dus in geen enkel 
punt raakt : een goede ma
nier om uit te beelden 
dat de negatie tegenge
steld is aan het Leven, 
aan het Ene, aan de Essen
tie, 

/ -

Het innerlijke , 
leven, God, de 
voedingsbodem 
van alles, 
(links duidt 
op een richting 
naar binnen) 

Het uiterlijke leven (rechts) 
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SAMECHT 

Betekent "samenhechten", "samenbrengen". Men vraagt de 

H. Geest het Hoge en het vee niet (= nun) samen te brengen (p. 214)» 

De letter wordt voorgesteld door een touw in het Latijn en het 

Grieks en een lus (D) in het Hebreeuws* 

Bovendien doet de vorm van de letter ook denken aan een 

slang; de samecht is trouwens een sisklank. Slangen slingeren 

zich vast en zijn juist de oorzaak van hc-t verbinden Hoge-vee (cfr. 

de zondeval) (p. 215). 

In dit verband kan ook de "nodus Herculanus", de knoop 

van Hercules begrepen worden. Hercules (die in zijn jeugd reeds 

slangen wurgde) (p. 216) kon die knoop losmaken d.i. Christus 

triomfeerde door zijn kruis. Vandaar dat Hermes of Mercurius 

(= de H. Geest) de slang als trofee op zijn caduceus voerde 

(p. 217). 

De slang (= siel-hang j hangt onze ziel op, wurgt ze) stelt 

dus de duivel voor die onze geest verbindt met het vlees, met on

ze dierlijke (vee !) natuur. 

De samecht stelt die verbinding voor en een S stelt dus 

een slang of twee in mekaar gestrengelde slangen voor, terwijl de /_, 

de "Wodus Herculanus" afbeeldt (p. 218). 

HAIN 

De letter Hain (y ) wordt normaliter verkeerd uitgesproken 

en is in feite een geaspireerde guttaraal : een g + h (p. 219)» 

De oorspronkelijke benaming was "hooghen". Het tweede deel -en 

is een nevenschikkend voegwoord dat een verbinding vormt met "Pe" 

zodat het hoofdbestanddeel van de naam "hoogh" is : hoog. Vandaar 

oog, daar we onze ogen steeds op het Hoge moeten richten (p. 223). 

Nu is er een verband tussen het oog en de menselijke geest 

die het hoogste van wat we zien moet vatten, vandaar dat ziel 

"sie-el" d.i. "zie hoog" beduidt (p. 224). 
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Om de betekenis van die letter goed weer te geven moest 

er een oog getekend worden dat zijn functie uitoefende, nl, het 

Hoge aanschouwen. 

Dit kon best door een oog voor te stellen dat de sterren 

aanschouwt door middel van een jacobsstaf-. 

Die figuur vinden we het best terug in de Hebreeuwse y 

en de minuskel gamma (V ), die dus blijkbaar vroeger ook geaspi-

reerd was (p. 226), 

I 

<^ 

PE of PHE 

De "P" duidt op een gehechtheid aan de aarde, vandaar 

"plant" (= pe-lant, aan het land toevertrouwd om te groeien) en 

"pe" of "phe" = vee (p. 226), 

De mens is geschapen om het Hoge te aanschouwen en zich 

zo te verrijken. Hij kan zich echter ook verlagen tot het aardse, 

Dan ontstaat er een vijandschap ("fe") met God en de pijn ("we") 

die daaruit volgt is eeuwig ("ew"). 

De mens, die zichzelf leidt (mens = men-sich = leidt zich

zelf) heeft een aardsgebonden natuur (wat van "ons" is, is "sno", 

slecht), zodat we de H, Geest bidden niet in de toestand van vee 

te vervallen. 

Om die toestand uit te beelden kan men ofwel een viervoe

ter afbeelden (de minuskel pi TfJ ) (p. 22?) ofwel een mens die 

zijn hoofd tot de aarde neerbuigt (de Latijnse P). De majuskel 

I) kan naargelang de manier van schrijven beide voorstellen. 

Een duidelijke illustratie van dit alles is het woord "verken" 
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(= ver van het kennen). De mens die zijn kennen niet richt op 

God en aan de aarde gebonden blijft is ver weg van de kennis en 

is terecht een varken (p, 218), 

BOEK XV 

ZADE 

Hier wordt opnieuw de H. Geest aangesproken met een naam 

die doet denken aan "maar verlos ons van het kwade" (p, 229). 

De zade werd oorspronkelijk "st" uitgesproken (p. 250) zodat 

zades gelijk te stellen is met "stades" d.i. van de staat, van de 

toestand. Samen met de volgende letter quof (= qua-af) geeft dit 

dan : "Gij die het kwaad afhoudt van heel onze toestand" (p. 231). 

Die toestand van de mens is een voortdurende strijd met 

de duivel, met als enig redmiddel het kruis. Dit kruis wordt voor

gesteld door de T en de duivel, de slang door de S. Vandaar de 

Zade "st" die één letter is, hetgeen bewezen wordt door voces 

ichnaeae als bv. staf-fast. 

De slan^' die overwonnen wordt door 

het Kruis wordt het best uitgebeeld 

door de Hebreeuwse </ (p, 232-233). 

QUOF 

Beduidt zoals reeds gezegd "Qua-af" d.i. afweerder van 

het kwaad, "Qua-af" of "Wee-af" is hetzelfde (p, 233), daar Q en 

W oorspronkelijk dezelfde letter waren. 

Het symbool van het wegnemen van alle kwaad en het verle

nen van alle weldaden is de Zon, die gezond maakt (p, 234)» Wan

neer men de zon voorstelt rond het hoofd van een uitgestrekte mens, 
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bekomt men de Q,, "Son" betekent bovendien "verzoenen", "zoenen", 

"gezond maken" en "zoon" (vooral God de Zoon) en is samengesteld 

uit "so-een" d.i. naar het Ene (p. 255)» 

RES 

Hier begint de epiloog van het gebed. Het eindigt zoals 

het begon met 5 woorden die op de H, Drievuldigheid toepasselijk 

zijn doch nu in omgekeerde volgorde : eerst de H. Geest, dan de 

Zoon, dan de Vader. 

"Res" of "ris" betekent rijzen, opheffen, doen stijgen. 

Men bidt de H. Geest hier de mens op te richten, "Geest" bete

kent trouwens "ge-es-het" d.i. naar het Hoofd( van het Zijn), 

Het anagram van "geest" is "steeg", van stijgen : vgl, ook met 

gest = gist (p. 256), 

De beste manier om dit stijgen weer te geven, was een pi

ramide te tekenen bekroond met een hoofd (de zetel van de rede), 

gericht naar het Ene, Vandaar de Latijnse R, terwijl de Griekse 

Rho een obelisk voorstelt, eveneens bekroond met een hoofd 

(p. 240). 

SCIU 

Is samengesteld uit een samecht en een cap en betekent 

"scyn" = schijnen. We vragen hier de H. Geest dat Hij de schijn 

van ons leven, die nog onvolmaakt en duister is, naar het oude^ 

oorspronkelijke licht zou voeren waar we God zien (p. 242), 

"Scyn" doelt bovendien op God de Zoon, het beeld van de Vader 

(p. 243). 

Deze letter wordt het best voorgesteld door de zwakke 

schijn van de neerhangende nachtlamp met één vlam (p. 245-244)» 
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De "scyn", de s ch i j n van die lamp i s i n 

f e i t e de geest van de mens en de o l i e , 

nodig voor dat l i c h t , i s het woord Gods 

(p . 245)* Di"fc l i c h t werd bewaard i n de 

Hebreeuwse l e t t e r Mi . 

BOEK XVI 

TAU 

Stelt het kruis van Christus voor dat in verschillende 

landen en latere godsdiensten onder een heidense naam nog steeds 

een heilig symbool bleef (p. 247-268), 

De Romeinse T heeft nog helemaal die kruisvorm bewaard. 

De Tau is de laatste letter van het alfabet omdat ze het uitein

delijk doel van de mensen weergeeft : "te-au" betekent immers 

"naar het oude" : door het kruis ontstond terug de oorspronkelij

ke verhouding tussen God en mens (p. 269). 
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V E R T U M N U S 

SYNTHESE : In een d ia loog met Gerardus Falkerburgus en Arnoldus 

Flemingus geef t Becanus een t e k s t v e r k l a r i n g van Pro

p e r t i u s , IV, 2 . P rope r t i u s was immers een Umbriër en 

dus van Cimbrische stam, 

BETEKENIS VAN DE TITEL : Die e l e g i e van P r o p e r t i u s handel t over 

Vertumnus, voor de Romeinen een - oorspronke l i jk E t r u -

r i s che - god van het wisselen der seizoenen; voor Be

canus ech te r één van de vele namen van de Ene God : 

vort-dom = voorspoedige vooru i tgang , wie voorspoedige 

voorui tgang ve r l een t : God (p . 41 ) . 

Falkenburgus ontmoet Goropius (p . 1) die hem graag ve rge 

z e l t naar Arnoldus Flemingus in Wijnegera ( p . 2 ) . Onderweg p ra ten 

ze over de overleden broer van Arnold, loannes (Jan Vleminck) en 

om de t i j d te doden lezen ze gedichten van de hand van of be t r ek 

king hebbende op Jan Vleminck (p . 5 -25) . 

Bij Flemingus aangekomen begint deze een gesprek over de 

appelen en peren i n de h e r f s t en Falkenburgus s t e l t aan Goropius 

voor wat meer te v e r t e l l e n over Vertumnus, 

Becanus wil dat wel doen b i j pot en p i n t , ind ien een 

knechtje u i t de b ib l i o theek P r o p e r t i u s , T ibu l lus en Catu l lus h a a l t 

samen met de aantekeningen van Muretus en de commentaren van An-

nius V i t e r b i e n s i s (p , 2 4 ) . 
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Propertius, die o.m. over Vertumnus schreef (IV, 2) was 

een Umbriër. De Umbriërs waren een zeer oud volk, van Cimbrische 

oorsprong en gelijk te stellen met de Ausones (van au-son = de 

oudste zoon van Japhet : Gomer) (p. 25). Ze stammen af van de 

Galliërs d.i. de Cimbri uit Italië ten tijde van lanus-Japhet 

(p. 26), De namen Galli (= Gai-lie = lustig volk) en Galatae 

(= gai-lat = met een blij gezicht) zijn trouwens Cimbrisch. Gomer 

noemde de Galli zo in de hoop dat ze steeds een levenslustig en 

aangenaam volk zouden zijn, hetgeen ze inderdaad steeds geweest 

zijn ! (p. 27-29). 

Waarom, merkt Falkenburgus op, noemde dat deel der Gal

liërs zich dan anders (p. 29) ? 

Een eerste Cimbrische kolonie die de naam Galli voerde 

trok naar Phrygië en een groot deel daarvan naar Italië en vandaar 

naar het noorden. 

Zij die in Italië, meer bepaald in de Apennijnen bleven 

wilden door hun naam hun ouderdom uitdrukken : "on-wer", een her

innering aan de zondvloed. 

De naam kan ook begrepen worden als "ori-wer" d,i, "van 

alom bescherming", omdat de Apennijnen langs alle kanten een na

tuurlijke bescherming boden, 

Sextus Aurelius Propertius stamde dus uit een oud Cim

brisch geslacht en zijn naam kan ook Cimbrisch uitgelegd worden 

(p. 50). 

Volgens Propertius was Vertumnus een Thuscus, een Etruriër, 

Thusca, Etrurië werd gesticht door Japhet die vanuit Griekenland 

naar Italië voer, de Japygia (= Apulië) landde, naar de Po trok 

en een kolonie achterliet in Thusca, Gomer, zijn zoon, voer later 

ne.ar Cumae. 

Al die eigennamen, evenals Hissenum, Baiae en Puteoli zijn 

Cimbrisch van oorsprong (p. 51-56). 
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Japhet zelf droeg als eerste de naam Thuscus, zodat Thus-

cus terecht de zoon van Hercules (= Noë) was (p. 56). 

Cham, Japhets broer, kwam hem in Italië opzoeken, begon 

onrust te zaaien en werd door Saturnus-Noë verbannen naar Afrika 

waar hij allerlei fabels verzon en zichzelf Hammon-Iupiter noem

de. Die lastercampagne van Cham ligt aan de oorsprong van de hei

dense godenwereld (p. 37). 

De Thusci werden ook Tyrrheni genoemd omdat ze koene zee

vaarders waren die gestadig de zeeën doorkruisten : "dur-rhennen" 

d.i. zeer snel doorlopen. Later werden ze verkeerlijke gelijkge

steld met de Lydi (p. 59). 

Ze werden ook Etrusken genoemd omdat ze tot de waarheid 

trachtten door te dringen : "Het-tru-scouv/" d.i, wie het ware aan

schouwt (p. 40). 

Ook de naam Vortumnus is Cimbrisch,net als zijn oosters 

equivalent Vadimon,en is verwant met Fortuna (p.41 , 44 , 45). 

Zowel Vorvtumnus als Vadimon en de Dei Palici zijn 

andere namen, .voor de en.e God (p. 41 en 46). 

Later werd lanus verward met Johannes de Doper, die veel 

toegeschreven kreeg van wat oorspronkelijk op lanus sloeg (p. 47). 

Vanaf p. 48 wordt Propertius IV, 2 uitgelegd, 

VV 3-4 : Vertumnus was een Etruriër en verliet de haard 

van Volsinii, 

Volsinii werd evenals Vetulonia door lanus gesticht en ge

noot zijn voorkeur omwille van de aangename sfeer die er heerste 

(= vol-sinnen) (p, 48-49), 

Later werd Vertumnus door lanus-Japhet of Saternus-Noë naar 

Rome gebriiCht. De naam Rome heeft trouwens een Cimbrische oor

sprong (p. 50), 

W 7-10 : De Tiber stroomde oorspronkelijk langs het Fo

rum Romanumi toen hij zijn loop veranderde werd de God Vertumnus 

genoemd (p. 5I )» 





186. 

De Tiber gaf Rome macht en beschermde die stad tegen de 

tijd j "ty-wer" (p, 52). Vroeger werd hij ook Albula genoemd om

dat hij alles overstroomde : "al-vul" d.i, vult alles» Oorspron

kelijk immers waren er tussen de Palatijn en de Tarpeïsche rots 

niets dan poelen. Later kreeg de stroom zijn definitieve loop, 

mede door menselijke hulp, o.a. van de Etrusken die hem bevaar

baar wilden maken (p. 53). 

VV 11-18 : De naam Vertumnus werd ook in verband gebracht 

met het keren der seizoenen en in october was er een groot feest 

om hem (= God) te danken voor de vruchten (p. 57). 

Hier werden dan offers gebracht van de eerste vruchtenoogst 

(p. 62). 

Alle vruchtennamen die Propertius hier aanhaalt en vele 

andere zijn Cimbrisch : prunum-pruim (p. 62), rumex (zuring) 

(p* 63), cerasum-kers, morum-moerbei (p. 64). 

Wat de appels betreft, de gouden appels uit de nythologie 

(o.m, die der Hesperiden) zijn niets anders dan kweeappels (p. 69). 

Ook de gouden appel die Paris aan Venus toewees. De kweeappel is 

immers aan Venus gewijd (p, 70) zoals de betekenis van HUÖCSVLOV, 

dydonium, cotineum en struthion bewijzen (p. 71-73). 

Buiten malum en appel (p. 75-76) zijn ook volgende namen 

Cimbrisch van betekenis : vijg (p. 76), citroen-liraon (p. 78), 

Lat, pomum (p. 81 ), Lat. glans (eikel), alKvXoc, en anuXoc, (ei

kel), ilex (steeneik) (p, 81 ), i^dXavoc, (eikel), nó^iapoc, en 

[ii[iaCyivXov (haagappel). Lat, arbutus (haagappel), mespilum (mis

pel) (p. 82), Lat, fagus (beuk) (p, 83), tpriyóc, (eik) (p, 86), 

Lat. robur en quercus (p. 87). 

Ter gelegenheid van "quercus" wordt de godheid Quirinus 

belicht die een verheidenste vorm is van een oorspronkelijke naam 

voor God, afgeleid van "wer" d.i, weren, beschermen : wer-een = één 

verdediger : God (p, 89). Hij werd ook Enyalius genoemd (= en-hy-

al = het Ene dat alles behoedt of = en-hy-hot = het ene hoofd van 
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de bescherming) en Mars (p. 97-98). 

Ook de perennamen zijn Cimbrisch doch het is onbegonnen 

werk ze alle te verklaren (p. 100-101), 

Het exposé over de vruchtennamen wordt besloten met HÓpu-

\oj. (hazelaar ) (p. 101 ), napuov (noot), Lat. nux (noot) (p. 102) 

en sorbus (lijsterbes) (p. IO4). 

VY.19-22 vangen aan met "Mendax fama noces (leugenachtige 

faam, gij schaadt me). 

Hier krijgen we de etymologie van "mendax" en "fama" en te

vens van "rumor" en "nomen" (p. IO4-IO5). 

VV. 23-24 "Indue me Cois (Kleed me met Coïsche weefsels), 

"Coae vestes" waren doorzichtig en van zijde. Meteen wordt de 

naam van de Aziatische Seres verklaard als "sei-eer" d.i. eer van 

het zaaien, omwille van hun zijdeindustrie (p. 105).Die Seros waren 

dus Ciiibri (p. 106), 

VV. 25-28 : Hier worden "faenum", "gramen" en"corbis" als 

Cimbrische woorden verklaard (p, IO7). 

VV. $1-32 : Vertumnus zou bekleed met een mijter lacchus 

worden en voorzien van een lier Phoebus, 

De zon werd onder verschillende namen vereerd : Bacchus 

(ze maakt de wijn rijp), Apollo (ze onthult alles), Phoebus (ze 

verschaft voedsel), lacchus (ze verleent levenswarmte), Mithra 

(ze verbergt de haren van de aarde als ze wegtrekt) en Atys (ze 

schijnt in de winter de bescherming der aarde te haten (p. 107-

108). 

VV. 33-34 : Hier wordt vooral de godennaam Faunus verklaard 

als "wautnut", nut van het woud. Hij zou de zoon zijn van Picus 

en de kleinzoon van Saturnus, Dit vindt zijn oorsprong in het 

feit dat de eerste Cirabri van Nog (= Saturnus !) het recht kregen 

bossen te bewonen en ze te verdedigen met lansen (pieken) (p, 108), 

Over VV. 37-48 valt weinig te zeggen, 

VV, 49-56. Lucumon zou Romulus geholpen hebben tegen de 
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Sabijnen en als beloning mochten de Etrusken de streek bewonen 

tussen de Palatijn en de Tarpeische rots (p. IO9). 

Becanus vermoedt dat Lucumon (= maant het geluk) (p. 112) 

een Etruskische magistratentitel was, zoals Romulus bij de Romei

nen, 

Misschien heeft op zeker moment een lucumon zich als ro-

mulus en als koning uitgeroepen, waardoor hij in onrain geraakte 

met de Etrusken, geen vrouwen van hen kon krijgen en daarom zijn 

toevlucht zocht tot Sabijnse, die hij echter niet schaakte, doch 

met liefde won (p. 11ü), 

Meteen krijgen we de woordverklaring van Palatijn (p. IIO), 

Tarpeische rots, Aventijn (p. 111) en Coelius (p. 112), 

Ter gelegenheid van vv. 57-64 vernemen we nog dat de nymf 

Egeria, waarmee Numa Pompilius zou genuwd zijn en wier raad hij 

opvolgde, slechts een verpersoonlijking was van het begrip "e-ger" 

d.i, de wil om niets anders te begeren dan het wettelijke» 
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G A L L I C A 

SYNTHESE : De oorsprong, expedities en gewoonten der Galliërs, 

die ook Cimmeriërs waren, 

BETEKENIS YAN DE TITEL : Een naam gevormd op "Gallicus", een ad

jectief afgeleid van "Gallus", Galliër, 

BOEK I 

Ofschoon de Galliërs het Griekse alfabet kenden (cfr. Cae

sar, de bello Gallico VI, I4) spraken ze geen Grieks, Antwerpe

naars kennen ook niet noodzakelijkerwijze Latijn, omdat ze de La

tijnse letters kennen (p, 2). 

De taal der Galliërs was dezelfde als die van Britanniërs 

en Germanen : het Cimbrisch (p, 5-4)• 

Later werd hun taal gemengd met het Latijn, Door de Fran

ken kwam er terug Cimbrische invloed bij. Zo ontstond het Romaans 

(p. 5). 

Oorspronkelijk v/as de Gallische taal dezelfde als die der 

Brabanders, Er ontstonden later echter verscheidenen dialekten. 

Een Germaan kon echter nog een Galliër verstaan, alhoewel sommige 

dialekten veel afweken van de oorspronkelijke oertaal bv, dat der 

Sueben, 

Het is duidelijk dat onze taal hier de oudste is. Dit 

wordt o,m, bewezen door het woordje "man" (= maan) in het Duits 

"mon", "i'Iaan" komt immers van vermanen : ze maant de mensen (p, 6) 

en wordt omgekeerd "naam" gelezen, de Heilige naam van God, God 
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de Zoon (p, 8), 

Wanneer gezegd werd dat het Gallisch en het Germaans ver

schillende talen waren, bedoelde men alleen het verschil tussen 

Hoog- en Nederduits. In feite zijn het Gallisch, het Krimgotisch 

en het Brabants één taal (p. 10), 

Vele woorden die bij antieke auteurs als Gallisch worden 

bestempeld en vele eigennamen in Gallië hebben een duidelijke Cim-

brische oorsprong : Padus, Bodincus, planarati (p. Il), raarga, 

glischomargos, caprumargos, alauda (p. 12), ambactus, benna (p. 14)» 

bulga, duin, Dumnorix, Ürgentorix (p. I5)? Ambiorix, Vercingetorix, 

Divitiacus, Divico, Litaviccus, Vertico, Boduognat, Ariovistus 

(p. 16), voertuigen als de rheda, petoritum en essedum (p. 1?)» 

Galba, becus, Arar, Rhodanus (p. 18), Lugdunum (p. 19)» Liger, 

Garurana, Sequana (p. 20), Mosa, Mosella, Rhenus (p. 21), Alesia, 

Gergovia, Avaricvira, Genabum (p. 22). 

BOEK II 

Hier wordt de etymologie gegeven van "Gallus" p. 29-55) 

en meteen van Germani (p. 55)> Teutones, Cimmerii (p. 54) en Ga-

latae (p. 55)» 

Zoals de buitenlanders nu alle Brabanders, Hollanders en 

andere "Belgen" Vlamingen noemen, door de bekendheid van Brugge, 

zo noemden de Grieken alle Galliërs en Germanen Galaten (p. 56), 

Hier is belachelijke te veronderstellen dat "Galli" in 

verband te brengen is met het Griekse ydXa (melk), TrQuwens ook 

ya^a is een Cirabrisch woord (p, 57)» Meteen krijgen we de ety

mologie van Lat. lac (p. 58) en van melk (p. 40)« 
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BOEK III 

De Bruiden leerden dat de Galliërs teruggingen op Dispater 

(cfr. Caesar, de bello Gallico, VI, 18), 

Oorspronkelijk was dit een van de vele namen van laphet, 

zoon van Noë, Andere namen 7/aren o.m, : Vrancus of Franous (vide 

infra, in de Prancica), Caius (p. 48), omdat hij zijn vader behaag

de (gai = aangenaam) en ook Dis (van dit = gedijen). Later werd 

Dis de god van de onderwereld (p. 49)• 

Caesar (ib.) vertelt ook dat de Galliërs de nacht lieten 

voorafgaan aan de dag. Dit was een opvatting van alle Cimmeriërs, 

Het is immers normaal dat het onvolmaakte het volmaakte voorafgaat. 

Misschien had zelfs Adam, Set of Noë onder invloed van de 

n. Geest aangevoeld dat het Heil der mensheid 's nachts zou gebo

ren worden. 

De Galliërs-Galaten vertrokken vanuit Baktriane naar Phry-

gië en vandaar naar Europa (p. 50)» o.m, over zee naar Italië waar 

de toponymie vele Gallische namen heeft : Cales, Cumae, Baiae, Ca-

licula, Calatia (p. 50» het lapygium promontorium, het Cumerium 

promontorium, Galata, Callipolis (p. 52). 

Callipolis (= Gallipolis) zou door de Senonen gesticht 

zijn, die ook Galliërs waren. 

De Galliërs en Galaten werden zo genoemd omdat ze voor 

Japhet aangenaam (= gai) waren; hij had echter een voorkeur voor 

de Senonen, die zijn zin wonnen (= sen-won) (p, 56). 

De Galaten in 't algemeen en de Senonen in 't bijzonder 

kwamen in Italië langs verschillende wegen ; de meesten bereikten 

de Zwarte Zee langs de Don, anderen langs Phrygië. Een deel trok 

naar het westen langs Thracië, de Donau, de Rijn en Gallië, ande

ren bereikten Venetië en de Adriatische kust langs Thracië en II-

lyrië en sommigen kwamen misschien langs de Hellespont, 
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Mesapus, zoon van Neptunus zou als eerste lapygië geteis

terd hebben. Sem en Cham, afgunstig op hun broer Japhet teister

den regelmatig diens kolonies. Een van hun piraten was die Mesa

pus die, bij gebrek aan een andere afstamming, erop roemde de zoon 

te zijn van Neptunus (p, 58)» 

Sporen van de Senonen zijn o.m, te vinden in de plaatsna

men Senogalla en Sena (p, 59)» 

Ze stichtten in Italië Galata, Callipolis en andere ste

den en noemden heel de streek Japygië naar de vreugde van Japhet 

(p. 64). 

De route die Aeneas bij Vergilius volgde is dezelfde als 

die van Japhet en Gomer en wanneer Vergilius (Aeneis, III, 355) 

handelt over Chaonia en Chaon (p. 65) moeten we weten dat Chaonië 

gesticht werd door Chaon of Noë (p. 66), zoals hij ook de kolonie 

der Genotrii stichtte op de zuid-westkust van Italië (p. 67). 

Hij liet trouwens overal kolonies achter die naar hem ge

noemd werden : bv. Choana in Bactrië en Perzië, Chaonië in Epirus 

en Chonia op Sicilië (p. 69). 

Zoals de Senonen waren ook de Boii gemengd onder de Gal

liërs en de Germanen. Naar hen werd B.ononia (Bologna) genoemd 

(p» 73). Ze trokken uit Aziatisch Scythië langs de Bosporus Cim-

meriorum of de Don naar Sarmatië, Germanië, Italië en Gallië 

(p. 76). 

Een laatste Gallisch volk waren de Insubres (p. 77)» 

BOEK IV 

Caesar v e r t e l t dat de G a l l i ë r s Mercurius vereerden (de 

be l l o G a l l i c o , VI, 17 ) . 

Dit gebeurde onder die naam, verrai ts "Mercurius" een z u i 

ver Cimbrische naam i s (p . 79-81 ) . 
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Alle heidense godennamen doelden slechts op de éne God 

(p. 81), doch werden later verheidenst (p, 83). 

Het woord "God" met zijn symboliek van de H. Drievuldigheid 

was te heilig om steeds gebruikt te worden. Daarom gebruikte men 

meest andere namen o.m, "het Hoofd" (p. 87). Vandaar de Egyptische 

Theut (p. 86), die met Mercurius gelijk gesteld werd, zoals ook 

Hermes of Herman (= de gemeenschappelijke vermaner) (p. 88), 

Aan Mercurius werden kunsten en wetenschappen toegewijd 

omdat alle essentie van God komt. Mercurius is de goddelijke 

Geest die zichzelf aanschouwt en waaruit alle aanschouwing voort

komt. Vermits Gods wijsheid ook God woord is, is Mercurius het 

Woord, God de Zoon. Daarom werd hij later de zoon en de gezant 

van Jupiter (p, 91). 

De caduceus (= ca-duic : doet het kwade duiken) is het 

kruis (p. 92) en Argus die hij doodde is de duivel (p. 69=95)» 

De duivel slaapt nooit, vandeer dat Argus 1000 ogen zou gehad heb

ben (p. 97). 

Ook Daphnis, Pfercurius' zoon, is gelijk te stellen met 

Christus (p. 97). Hier is Mercurius echter te begrijpen als God 

de Vader, zoals hij ook God de H. Geest kan zijn (p. 98 sqq). 

Van Daphnis werd later een herder gemaakt omdat hij in verband te 

brengen was met Phoebus (= voi-bie = biedt voedsel), een andere 

naam voor God de Zoon (p. IO6), 

Buiten Mercurius noem̂ t Caesar nog Apollo, Mars, lupiter 

en Minerva : allemaal namen die op diverse gaven van God doelen 

(p. 107). Tot p. 118 krijgen we een bespreking van die godennamen 

en hun epitheta, 

BOEK V 

De Druiden zouden volgens Caesar (De bello Gallico, VI, 

13) uit Britannië gekomen zijn. Hun naam (= tru, het Britse woord 
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voor trouw, + wis, wijsheid) bewijst dat (p. 119)» 

Van hun leer is ons niets in schrift overgebleven, Beca-

nus meent dat hij vooral handelde over de zondeval en de hoop op 

de Verlosser, De Bruiden zouden dit alles geleerd hebben van 

Japhet-Dispater (p. 121 ), 

Twee essentiële elementen uit hun eredienst waren de eik 

en de maretak. Om de oorspronkelijke benaming van de maretak te 

vinden moeten we voortgaan op het Frans "gui" (p. 127)» Vermits 

in het Romaans een "gu" op een "w" wijst (vgl. Wilhelm-Guilhelmus, 

wart-guarda) was de oorspronkelijke naam "wi"» Daarin is heel 

de mystiek van de maretak te lezen : uitweiden, wijden en wieden 

(= zuiveren), 

De eik en alle eikeldragende bomen werden niet alleen bij 

de Druiden doch bij vele volkeren vereerd (p, 128), ook bij de 

Grieken en Romeinen, Dat bij zoveel volkeren die bomen heilig wa

ren kan geen toeval zijn (p. 129). 

Iedereen vreest de dood en de eik is het symbool van de 

bevrijding van die dood. Vandaar dat bij de Romeinen iemand die 

een medeburger het leven had gered, met een eikenkrans getooid 

werd. 

Vermits alleen lupiter van de dood kon bevrijden was de 

eik aan hem toegewijd (p. 150), 

In het Paradijs stonden twee symbolische bomen : die van 

de kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. Die bomen 

waren louter symbolisch : Adam werd gestraft omdat hij ongehoor

zaam was en zo de vijg opat, niet omwille van de vijg. 

Zo had ook de "boom van het leven" een symboliek (p. 131) $ 

hij doelde op het kruis van Christus (p, 132) en was een eik : 

eikenhout is zeer sterk en kwam veel voor in het Heilig Land 

(p« 133). Wanneer gezegd wordt dat de eikel het eerste voedsel 

van de mens was is ook dit symbolisch te begrijpen : hij duidt op 

het kruis, een geestelijk voedsel voor de mens (p. 154). Geen 
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boom heeft zoveel goede eigenschappen en is zo nuttig als de eik 

(p. 157-14l)> de "boom des levens" in het Paradijs en het symbool 

van het kruis van ons Heer (p. 143)» 

Het orakel van Dodone in Epirus, waar ook de Chaoniërs 

leefden, werd gesticht door Chaon-Noë (p. 144) om de eik (d.i, 

het kruis) te vereren. Door het winstbejag der priesters werd het 

later een heidens heiligdom. 

Sommigen menen dat het orakel daar door duiven werd voort

gebracht : misschien noemde Noë de schepen waarmee hij in Epirus 

landde "duiven" omdat ze zo snel vaarden of als herinnering aan 

de duiven die hij vanuit zijn ark gelost had (p. 145)» 

Becanus besluit met de etymologie van quercus (p, 149-''5'l)> 

o^^^ (p. 151), eik (p. 151), glans (p. 155)> viscum (p. I58) en 

Dodone (p. I58-I59). 



I 
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F R A N C I C A 

SYMTHESE : Cirabr ische o o r s p r o n g , e x p a n s i e en gewoonten van de 

F r a n k e n . 

BETEKEI îla VAW DE TITEL : Naam gevormd op h e t a d j e c t i e f " F r a n c i c u s " 

= van de F r a n k e n , 

BOEK I 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de naam "Franken" 

in verband te brengen is met "vrijheid" en in feite is dit zo, 

"Franken" of "Vranken" beduidt immers "ver-rancken" d.i, ranken 

die zich ver uitstrekken, zonder enige belemmering (p. 2), 

Een Frank voelde zich niet alleen vrij, doch onderscheidde 

ook niet steeds het mijn en het dijn en streefde een zo groot mo

gelijke expansie na. Vandaar dat de Grieken als spreekwoord had

den dat men een Frank als vriend, niet als buur moest hebben : 

" $p(i(YYov cpĈ ov ëx'Hc; yeC-^ova \i^ 'éxnc,", zoals ook Eginhart schrijft 

(Vita Karoli Magni, 16), 

De naam zou ook kunnen betekenen "Fer-ranck", "mooie rank" 

(vgl. het Engelse 'fair'). Dit is echter weinig waarschijnlijk 

vermits vele auteurs prefereren de naam in verband te brengen met 

"vrijheid" (p. 3). 

De vrije Scythen die aan de Zee van Azov woonden en waar

mee de Amazonen huwden (Herodotus IV, 110 sqq) waren Franken 

(p. 5-6). Ze woonden daar al v6èr de Trojaanse oorlog (p. 7)» 
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Bij Milete was het orakel der Branchidae (p. 14-16), die 

afstamden van Dpo<')rïo5'of Vrancus, zoon van Apollo (p, 16), Die 

Vrancus was niemand anders dan laphet (p. 19), zodat Apollo hier 

moet begrepen worden als Noë (p. 2ü). 

Onder invloed van de duivel, die speculeerde op het winst

bejag van de priesters en de lichtgelovigheid van de massa ont

stond daar later een heidens orakel, Didyma (p. 21), hetgeen een 

zuivere Cimbrische naam is : "dien-dora-maet" d.i. de maat van het 

gedijen. De naam doelde op de H. Geest die ons verstand doet ge

dijen, Apollo of de Zon die alles doet gedijen en Noë die zijn 

lievelingszoon Japhet deed gedijen (p. 22), 

De Franken gaven ofwel aan zichzelf die naam, als een goed 

voorteken, ofwel ontvingen ze, als afstammelingen van Ascanius, 

oudste zoon van Goraer, hun naam van Japhet, 

In ieder geval werd hun naam onder goddelijke invloed ge

geven : ze breidden zich inderdaad ver uit : over Gallië, Thilrin-

gen, Alemannia, Beieren, Dacië, Bohemen, Italië, Thracië, Syrië, 

Klein-Azië en Egypte. 

Hun glorierijkste tak was de Brabantse : hij gaf ons de 

Caroli en Pepini en Godfried van Bouillon, 

Vele daden die aan de Amazonen werden toegeschreven zijn 

in feite die van hun echtgenoten de Franken (p. 23), 

Wat sommigen ook mogen beweren : de Franken en de Sicam-

bri zijn twee verschillende volkeren (p. 26-27)» 

BOEK II 

Hoe kwamen de Franken nu van de zee van Azov tot aan de 

Oceaan ? Becanus vermoedt tesamen met de Cimbren en Teutonen, 

In Germanië vestigden ze zich als Ansibarii of Ansivarii naast de 

Chauci, waardoor ze verdreven werden. Verscheidene plaatsnamen 
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duidden hier nog op hun aanwezigheid : Angeren, Angelre en de An

ger (p. 50-52). 

Wanneer die Ansivarii later het Romeinse Rijk binnenvie

len namen ze terecht opnieuw hun oude naam Franken aan (p. 55)» 

De Franken veroverden het gebied van de Batavieren en 

Friezen tot aan de oceaan (p. 55) en voerden gestadig oorlog nu 

eens als tegenstander dan weer als bondgenoot van de Romeinen 

(p. 57-45). 

Wat de naam Salische Franken betreft : als uitvinders van 

het zadel (saai, van sat, van zitten) waren ze "sal-lie" : een 

volk (lieden) dat zadels gebruikte (p, 47-48). De Salische wet 

is dan de wet die de waardigheid van het zadel, van de ruiterij 

hooghoudt. 

De Franken hadden van hun buren de Tencteren de voorlief

de voor de ruiterij overgenomen. Ze duldden echter niet dat vrou

wen in het zadel plaatsnamen, zoals ook nu nog bij testttment een 

paard nooit aan een vrouw wordt overgemaakt. Volgens de Salische 

wet mochten vrouwen ook niet regeren, deels om te vermijden dat 

een vrouw het laatste woord zou hebben, deels om te beletten dat 

een vreemde man op de troon kwam (p. 51)» 

Omdat de Franken een lange oorlog voorzagen met de Romei

nen concentreerden ze hun grootste groepenmacht en hun ruiterij 

bij de Rijn, waar dus de Salische Franken woonden (p. 51)» Alleen 

de Franken bij de Rijn hadden een ruiterij en alleen zij waren 

Saliërs (p. 55). 

De Salische wet werd eerst later opgetekend door lieden 

die de oorspronkelijke taal niet zo best meer kenden, zodat hij 

niet meer beantwoordde aan de oorspronkelijke opzet (p. 57). 
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BOEK III 

Na vele oorlogen (p, 58-65)> vooral tussen Franken en Ro

meinen, strekte het Frankische rijk zich uit tot de Main, Het 

werd georganiseerd door Clovis en door diens opvolgers vergroot. 

De Frankische taal werd later lelijk verbasterd door niet-

Franken of door Franken die Latijnse woorden overnamen. Het is 

dus niet verwonderlijk dat de lex Salica later niet helemaal be

grepen werd (p, 66), 

Frankische eigennamen zijn echter zuiver Cirabrisch : Mal-

lobaudes, ilerobaudes, Frigeridus, Gene baldus of Genebaudes, Dago-

bertus, Corochus of Crocus, Pharamundus (p, 67)» Clotarius (p. 68), 

Childerik, Clodovaeus (p. 69)» Chilperic, Childebert, Clodomirus 

(p. ']^), Marcomirus, Meroveus (p. 72), Clodius of Clodio (p. 74 )> 

Clotildis, Mechtildis, Brunicliildis, Heribertus (p. 75)» Sigeber-

tus (p. 76)» Theodobertus, Theobaldus, Theodelinda, Guntramus, 

Fregundis, Gundobaldus (p. 77)> Cariovaldus, Garbaldus, Sigebal-

dus, Ebroinus, Grimaaldus, Pipinus, Carolus en Karel Martel (p. 78), 

Het zuiver Frankisch wordt door ons bewaard en niet door 

de Duitsers, De oorsprong van de Karolingen en Merovingen ligt 

trouwens in de Antwerpse Mark (p, 81, 62, 88), 

De Frankische wagens en wapens tonen een frappante gelij

kenis met die der Scythen (p. 82-84). 

De Frankische koningen lieten haar en baard groeien om 

aan te tonen dat ze het evenbeeld van God op aarde waren. Daar

aan mocht niets veranderd worden (p. 85-86), Daarom was voor een 

Frankische koning het verschrikkelijkste dat kon gebeuren, dat 

zijn haar afgeschoren werd. De andere Franken knipten hun haar 

of scheerden hun baard om duidelijk te laten blijken dat zij geen 

koningen waren en door die ene wensten geregeerd te worden (p, 87). 
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BOEK IV 

De Franken hadden als symbool niet - zoals sommigen bewe

ren - de pad, een afschuwelijk en lui dier, doch de lelie (p, 91)? 

die reeds Noë als symbool van de hoop onder goddelijke ingeving 

doorgaf aan Japhet om de grootheid van diens afstamming te voor

spellen. 

De drie Franse lelies duidden dan op een totaal geluk» 

Ook in de oudheid was de lelie reeds een symbool van de hoop, het

geen duidelijk te merken is op Romeinse munten, waar naast een le

lie steeds het woord "SPES" prijkt (p. 94)» In die symboliek valt 

vooral de iris op (p. 95)• Bloemen op zichzelf symboliseren reeds 

de hoop omdat ze aan vruchten doen denken (p. 96) doch de lelie 

geeft reeds het begrip "hoop" weer door hf-ar naam : lee-li = ik 

lijd leed : alleen de hoop geeft kracht genoeg om het lijden te 

doorstaan (p, 99-100), Uit de groeiplaats van de iris (o.m. rots

achtige grond) blijkt ook de hoop : zo rust ook onze hoop op de 

rots die Christus is, Qua symboliek munt de iris uit onder de 

lelieachtigen, zoals de lelieachtigen de andere bloemsoorten over

treffen (p. 102), 

In feite doelen de lelies niet alleen op de hoop der Fran

ken doch op die van heel Europa, vermits "E-ur-op" be tekent»•uit

stekende (ur) hoop (op) op het Ene, de Eed of het huwelijk (e), 

de verbinding met God (p. IO4-IO5), 

Alleen de Franken namen dit symbool over omdat de lelie 

van de hoop het best paste bij hun naam (p. IO6), 



J 



201, 

H I S P A N I C A 

SYNTHESE j Van oudsher werd het Iberische schiereiland bevolkt 

door afstammelingen van Japhet, die zelfs de oceaan 

overstaken en in Amerika voet aan wal zetten, 

BETEKENIS VAN DE TITEL : Naam gevormd op het adjectief "Hispani-

cus" : "Spaans", 

BOEK I 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de eerste stichter 

van Spanje Tubal was, stamvader van de Thobeli, die nu Iberi wor

den genoemd. 

Ten tijde van Vespasianus woonden de Iberi echter nog tus

sen de Kaspische en Zwarte Zee, en was Spanje bevolkt door de 

Hispani (p. 5). 

Die Tubal was een zoon van Japhet en woonde met zijn af

stammelingen bij de Kaukasus, naast het gebied van zijn broer 

Mosoch. 

De Thobeli trokken westwaarts en veroverden het gebied 

dat later Iberia zou genoemd worden (p. 5)« 

Tubal, vestigde zicli niet ver van zijn vader Japhet die 

bij Noë in Margiane bleef. Van Bactriane volgde hij de kusten van 

de Kaspische Zee en stichtte Thobelaca d.i, Thubalswac, wacht van 

Thubal. Zijn naam is even Cimbrisch (p. Il) al die van Adam, Eva, 

Ate, Set en Noë (p. I3), 
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De Thobeli worden gesitueerd in Albanië, eveneens aan de 

Kaspische Zee (p. 15-14)» 

BOEK II 

In Albania stichtte Tubal verscheidene steden, die uiter

aard een Cimbrische betekenis hebben ; Thoubelaca (p, 16), Chai-

bal (p. 17) en lobal of lubal (p. 18), 

Vanuit Albanië", voir of na Tubals dood, trokken zijn af

stammelingen naar Iberië, bij de Kaspische Zee, Ze werden zo bu

ren van de Moschi, die afstamden van Mosoch, Tubals broer, en de 

Medi, afstammelingen van Madai, een andere broer van Tubal (p, 20-

21). 

Een deel van die Iberiërs vertrok later naar Spanje. Ze 

gaven daar de naam aan het land (iberia) en de stroom (iberus, de 

Ebro) (p. 22). 

De legendarische koningen lubalda, Briga, Tagus of Orraa 

of Togorma, Baetus, Deabus en Geryon die bij de Pseudo-Berosus te 

lezen staan, zijn slechts legendarische figuren, genoemd naar 

steden, gebergten of stromen (p. 25-28), 

BOEK III 

Na een verklaring van de namen Hesperia, Hispalis en His-

pania (p, 29-54) vernemen we dat de eerste stichters van Spanje 

Elysa en Tarsus waren, zonen van Javan en kleinzonen van Japhet, 

Sporen van hun naam zijn te vinden in de plaatsnamen Tar-

sos in Gilicië, Lystra in Isaurië en Lysiti in Phrygië. 

Hun vader Javan of Ion (= ei-won : eilandbewoner) had van 

Japhet de opdracht gekregen de eilanden te bevolken en hij was 

de stamvader van de loniërs, die niet van Griekenland naar lonië 
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voeren, doch omgekeerd (p. 55-56). 

In Phrygië woonde ook Ascanius, zoon van Gomer : de zonen 

van Ion en Gomer woonden dus niet ver van mekaar (p, 58). 

Waarschijnlijk waren Cares, Lydus en Mysus zonen van Elysa 

en stichtte Lydus Lydia, Hij zou de zoon geweest zijn van Atys, 

die dus gelijk te stellen is met Elyssa (p. 59). 

Cares stichtte Milete en Lycus was stamvader van de Lycii 

die Lycaonië bevolkten. 

De Cares en Lycii zijn dus niet van Europa naar Azië ge

trokken doch van Azië naar Europa (p. 40), 

Ook de Mysi zonden kolonies naar Europa (p, 41)• Ze zijn 

steeds een godsvruchtig volk geweest (p, 42). 

BOEK IV 

Hoe kwam echter Elyssa in Spanje ? 

De afstammelingen van lon-Javan bevolkten de eilanden. Zo 

trok Cetim naar Cyprus waar de Cetii naar hem genoemd werden. 

Zijn jongere broer bevolkte Rhodos en Saraos en Elyssa voer langs 

de Peloponnesos, rond Italië door de straat van Gibraltar en 

stichtte Lissabon aan de Taag. 

Onderweg werden vele plaatsen naar hem genoemd : Eleusa, 

het riviertje Ilissus in Attica (p. 45)> Eleusis, de stroom Ly-

sius, Elysson en Elis in de Peloponnesos (p. 45)« 

In de Peloponnesus ontving hij bezoek van zijn overgroot

vader Noë (p. 45)> die vandaar naar Italië vertrok om Japhet-Ianus 

op te zoeken, Elyssa en Tarses vergezelden hem, 

lanus had een voorkeur voor Elyssa's oudste zoon Lydus en 

hield hem bij zich. Hij zou de stamvader worden van de Thyrrheni., 

Vanuit Italië trokken Elyssa en Tarses verder, Elyssa 

liet Tarses achter bij de Baetis en voer zelf verder naar Lissabon 
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(= Elyssa-won), Vergelijk zijn naam met de lusitani (p, 49)» 

Vanuit de Peloponnesus werd ook het edele paardenras naar Lusita-

nië gebracht (p. 50). 

Dat Lissabon door Udysseus zou gesticht zijn is geen be

zwaar, Odysseus of Ulysses of Elyssa was dezelfde persoon en uit 

de vele reizen van Elyssa ontstond de legende van Ulysses (p. 51-

52), Zo werd Elyssa ook Hesperus genoemd, die de broer zou ge

weest zijn van Atlas, een andere naam van Tarses (p. 55)» 

Eertijds werd dus in het Iberisch schiereiland, Galliè', 

Britanniè' en Thracië dezelfde taal gesproken, hetgeen bewezen 

wordt door vele namen uit Lusitanië : de Bergones, Bergusa, Rigu-

sa, Segusa, de Dertusani, Sebendunum, Caladunum, Eldana, Pallan-

tia (p. 54). 

Ook de Elysii Campi, die in het westen lagen, werden naar 

Elyssa genoemd (p. 57)» 

BOEK V 

Na Elyssa's reizen worden die van zijn broer Tarses be

schreven. Hij stichtte vele steden die Tarsus heetten, en de land

streken van Argos en Gilicië (p. 63). Aan zijn broer Cetim of 

Cetinus stond hij Cetis af. Zoals reeds gezegd werd ook Cetium 

op Cyprus naar Cetinus genoemd (p. 65). 

Vermits er ook Cilices bij Troje waren, vertrokken ze 

waarschijnlijk van hieruit op expeditie (p. 66). Onderweg werd 

The be gesticiit (p, 67) en in Spanje vestigde Tarsus zich in het 

zuiden, waar de stad en streek Tartessus naar hem werd genoemd 

(p. 68-70). 

In Spanje waren veel edele metalen (p, 72) en hoogstwaar

schijnlijk levende Tharsus' rijk aan Salomon goud en zilver (cfr. 

III, Reges, 9, 26) (p. 75). 
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Bij deze gelegenheid i s he t i n t e r e s s a n t even u i t te wei

den over de s tad Ascongaber, die aan de Rode Zee zou gelegen heb

ben in het land van Idumaea ( l l l , Reges, 9> 26, en I I Paraliporaena 

8,17 en 20,36) (p . 74 s q q ) . 

Becanus meent e c h t e r dat Ascongaber b i j Elu t moet gelegen 

hebben, aan de Middellandse Zee in het land van Idumaei (p . 8 2 ) , 

BOEK VI 

Na het exposé over Ascongaber en Elut, wordt heel de weg 

beschreven die de Israëlieten volgden bij hun exodus uit Egypte. 

Er wordt aangetoond dat alle plaatsnamen hier Cimbrisch zijn. 

Ze werden gegeven door Elyssa en diens nakomelingen (p. 9I) s 

Etam (p. 85), het land van Gessen (p, 85)» Harnesses (p. 86), Mag-

dalum (p. 90), Maratha, het Serbonismeer, Daphca (p. 91)» Elus, 

Raphidim (p, 92) en Sinaï (p. 94-95). 

Tevens vernemen we dat de Horebrots de echter Sinaï was 

en dat de berg die nu Sinaï wordt genoemd niet degene was waar 

Mozes water uit deed vloeien (Exodus, 17>6). Daar is immers wa

ter in overvloed ! Dat het water dat er nu is, teruggaat op de 

bron die Mozes deed ontstaan, kan Becanus niet aannemen (p, 92 + 

98 + 99). 

BOEK VII 

Tarses was de eerste die vanuit Tharsis of Tartessus naar 

Ophir voer om goud te halen (p, IO5-IO6), 

Zoals Elyssa vele namen had, zo werd ook Tarses dikwijls 

anders genoemd. Als ervaren zeevaarder (Tar-see «• o,ra. wie op 

zee durft varen) (p. 62) heette hij ook Atlas (= hat-land t haat 

van het land, wie het land haat) (p, IO6). 
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Later werd At las voorges te ld a l s t o r s t e h i j het hemelge

welf, hetgeen op de astronomische kennis van Tarses wi j s t ( p . 107)» 

Het i s ook gemakkelijk t e ve rk la ren dat ü . t l a s ' dochters P le iaden 

werden genoemd : h i j huwde de oudste dochter van z i j n broer E l y s -

sa , a l i a s Ulysses a l i a s Hesperus. Het i s normaal dat de dochters 

u i t dat huwelijk Hesperiden werden genoemd ( p . 108-109) . De Hes-

per iden kregen van hun vader ook de naam P l e i a d e n , naar het s t e r 

r ebee ld . Hij was immers een verwoed s t e r r e k u n d i g e , een andere 

reden om hem "Hat-land" te noemen (p . 110-111) , 

Hij voer ook a l s e e r s t e de A t l a n t i s c h e Oceaan over en 

z e t t e voet in A t l a n t i s , de nieuwe were ld . 

Hier lag het Ophir waar goud werd gehaald ( l l l Reges, 9> 

28, en I I Paral ipomena, 8,18 en S,^0), Ophir beduidt immers n i e t s 

anders dan "over" d . i . aan de overkant , In Peru wou At las een 

v e r s t e r k i n g opr ich ten om de over tocht te beschermen ; "pher-hu" 

d . i , hoede van het veer , bescherming van de over toch t (p , 112) . 

Later s taken ook de nakomelingen van z i j n broer Elyssa 

de Oceaan over (p . 116), 

De twee s t i c h t e r s van Spanje z i j n dus Elyssa en Tarses of 

T h a r s i s . l u s t i n u s (H i s to r i ae ex Trogo Pompeio, XLIV, 4) geeft 

e c h t e r twee andere namen : Gargoris en Habis (p , I I 6 ) , 

Samen met die der Curetes (= Cur-heet = hoofd van de c e r e 

monieën) doelen de namen van Gargoris (= ga r -ge r -w i s = helemaal 

wijs om te verwerven) en Habis (= hau-wis = wijs om te houden) 

op de p r inc iepen waarop een goede s t a a t moet gefundeerd z i j n : 

godsd iens t , de kunst om te verwerven en de kunst om te houden 

(p . 116-117). 

Habis werd door de Grieken Chrysaor genoemd omdat h i j met -

een gouden zwaard z i j n land verdedigde , d . i , vee l s o l d i j gaf. 

Zi jn zoon Geryon (= ger-hu-hon = honen van verwerven en bescher 

men) symboliseerde de g i e r i g h e i d die l a t e r o n t s t o n d . Hij werd 

door Herculus gedood en van z i j n kudden ( d . i , z i j n rijkdom) b e -
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roofd. Misschien gaat de fabel nô i dieper en doelt Geryon op de 

hebzucht van onze eerste voorouders in het Paradijs. De ware Her

cules, Christus, overwon die en ontnam het vee, de mensen, aan de 

tyran, de duivel (p. 118), 
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H O O F D S T U K IV 

TAALKUNDIGE EN CULTUURHISTORISCHE BEMERKINGEN 

BIJ BECANUS' OEUVRE 
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I. TAALKUNDIGE BEMERKINGEN 

A. Etymologie (255) 

De basis waarop Becanus' theorieën steunden was de veron

derstelling dat het Nederlands - en meer bepaald het Antwerpse 

dialect - het dichtst de oertaal benaderde die door de H. Geest 

aan de eerste mensen geschonken was. 

Door een 2000-tal etymologieën van Nederlandse, Latijnse, 

Griekse en enkele Italiaanse, Spaanse, Engelse en Hebreeuwse woor

den trachtte hij dit te bewijzen. 

Hierbij bleken van sommige woorden de oorspronkelijke en 

definitieve vorm hoegenaamd niet te verschillen : 

b.v. aes (Kerm, 90) 

par (Herm. I5I ). 

Bij andere volstond het achter Nederlandse stammen slechts 

een andere uitgang te plaatsen : 

b.v. alaud-a (Hier. 1l6j Gal. I3) 

clar-us (Gal. 115). 

Andere woorden verschillen echter totaal van het zogezeg

de grondwoord, 

b.v. eiver : rivalis (Hisp. 23) 

effenen : aequare (Herm, 150). 

Bij de bespreking van Becanus' manier van woordverklaring 

houden we geen rekening met het feit of zijn etymologie van be

paalde woorden inderdaad wetenschappelijk juist was of niet, ver

mits voor hem de juistheid van al zijn uitleggingen a priori vast

stond. 

(255) Voor een verder verklaring van de hier aangehaalde etymolo
gieën raadplege men de appendices. 
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a. Verandering van consonanten (al dan niet door assimilatie) 

- occlusieven : 

- stemloze kunnen stemhebbend worden ; 

b.v. - labialen : lip : labium (Herm, 218) 

conincstapel : connestable (Gig. 147). 

- dentalen : tand : dens (Herm. 126) 

tru-wis : druide (Herm, 112-113) 

- velopalatalen : knie : genu (Hier. 155) 

mac : maag (Gal. 23 sq) 

- stemhebbende kunnen stemloos worden j 

b.v, - labialen : bie-lag : plaga (Herm. 155) 

a bie : apis (Herm. II4) 

- dentalen : audom : autumnus (Vert. 57) 

Edam : Etam (Hisp, 83) 

- velopalatalen ; Gallipolis : Callipolis (Gal. 52) 

Galli : Gales (Gal. 5I ) 

- geaspireerde kunnen stemhebbend worden : 

b.v, thom : dom (Herm. lls) 

- stemhebbende kunnen geaspireerd worden : 

b.v. dei : Theia (Herm. I92) 

diet-ryc : Theodoricus (Pranc. 77) 

- de stemhebbende occlusief 'b' kan een stemhebbende en stemloze 

fricatief 'v' en 'f' worden : 

b.v, eber : ever (Franc, 78) 

bor : foramen (Herm. 150 

- velopalatalen kunnen gelabialiseerd worden : 

b.v, criten : quiritare (Hier, 176; Gal, II4) 

cut-ee : kweeappel en kween (Vert, 71-72) 

- een stemloze dentaal kan een velopalataal worden s 

b,v, punt : pungere en punctum (Herm, 152) 
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- een stemloze dentaal kan ook evolueren tot een stemloze frica

tief 's' of tot de dubbele medeklinker 'x' : 

b.v. sent : sensus (lierm. 193) 

her-hoot : heros (Herra. 171) 

nut : nux (Vert. 103) 

- fricatieven : 

- stemloze kunnen stemhebbend worden : 

b.v. Maforts : Mavors (At. 111-112) (256) 

- stemhebbende kunnen stemloos worden : 

b.v. vat-dom : fatum (Herm. 128; Vert. 44; Hisp. 84) 

vuer : ferre (Herm. 12? en I62) 

- de stemloze fricatief 'f' kan een stemloze labiele occlusief 

'p' worden of een stemhebbende labiale occlusief 'b' : 

b.v. pher-hu : Peru (Hisp. 112) 

flechten : plicare (Herm. 155) 

korf : corbis (Vert. 107) 

flac iB\o(Ki:UUJ (Herm. 77) 

- de stemloze fricatief 's^ kan evolueren tot een stemhebbende 

velopalatale occlusief 'g' : 

b.v. lessen : legere (Herm. 81-82) 

- de stemhebbende fricatief 'v' kan evolueren tot de stemhebbende 

en stemloze labiale occlusieven 'b' en 'p' ; 

b.v. iuvelen : iubilare (Hier. I76) 

vrigehant : Brigantium (Hisp. 55) 

ever : aper (Pranc. 78) 

vroom : probus (Hier, 254) 

(256) In zoverre Becanus de 'V' als een fricatief en niet als een 
halfconsonant begreep. 
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- de stemhebbende velare fricatief 'ch' kan een stemloze palatale 

occlusief of de dubbele medeklinker 'x' worden : 

b.v, recht : rectus (Hisp. 82) 

flechten : flectere (Herm. 155) 

herwicht : cervix (Hier. 52 ) 

hap-echt : apex (Hier. 191) 

- een postpalataal kan evolueren tot een velaar t 

b.v. Bac-got : Bacchus (ind. 521) 

- een postpalataal kan ook gemouilleerd worden tot 'j' : 

b.v. Gabal : labal (Hisp. I9) 

Gap-het : laphet (Vert. 52) 

Die halfvokaal 'j' kan soms verder evolueren tot een zui

vere vokaal : b.v, Ober-gon : Hyperion (Herm. 192). 

In één geval aanvaardde Becanus ook de evolutie van de 

postpalatale 'G' tot de stemhebbende prepalatale fricatief {7^ 

gard : jardin (Cron. 580) 

- de stemloze fricatief 's' kan ook een stemloze velopalatale oc

clusief worden, een stemhebbende dentale occlusief of een na

saal : 

b.v. sanc : canere (Herm. 205) 

slaut : claudere (Herm. 219) 

asem : adem (Herm. 57 en 65) 

: anima (Herm. 57) 

- liquidae : 

- een ratelconsonant kan veranderen in een lateraal : 

b.v, ster : stella (Herm. I96) 

- een '1' kan gevelariseerd worden tot 'w' : 

b.v. hal : hout (Gal. 15I ) 

helm : heaume (Hier. 185-84) 

martel : marteau (Gal. 99; Franc, 78) 
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Omgekeerd kan ook een 'w' tot '1' evolueren : 

b.v. vout : volta (Hier. 160) 

-- de half consonant 'w' kan evolueren tot : 

- een stemhebbende of stemloze labiale occlusief : 

b.v, wallen : bullire (Vert. 46) 

eemwer : imber (Hier, 204) 

weer : peer (Vert. 101) 

- een stemhebbende palatale occlusief : 

b.v, want : gant (Herm. I67) 

wart : Garda(meer) (Ven. 948-49) 

- een gelabialiseerde velare occlusief : 

b,v, wart : guardia (Gal. 123) 

wie : qui(s) (Herm. 30 e.p,; Hier. 254; Vert, 87; Hisp, 

13 en 101) 

wer-cou(t) of werc-hout : quercus (Herm, 15^; Vert, 87; 

Gal. 149 sq) 

- een stemloze fricatief t 

b,v, walt : saltus (Herm. 129) 

wauts : faustus (Herm. 129) 

widen : fides (Herm. I7O; Gal. I57) 

- een stemloze nasaal j 

b.v. Westria : Neustria (Gal. 713) 

- een aspiratie : 

b.v. West-pania : Hispania (Hisp. 55-5^) 

'J7est-pal : Hispalis (Hisp, 34) 

- een aspiratie kan veranderen in : 

- een stemloze palatale occlusief : 

b,v. hoorn : cornu (Herm. 219 en 235; Hier. 87) 

halm : calamus (Herm, 235; Hier, 52) 
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- een stemloze fricatief 'f' : 

b.v. hoe : faenum (Vert. IO7) 

haesten : festinare (Herm. 194» Hier. 75) 

b. Veranderingen bi.j vocalen : 

Vocalen kunnen niet alleen veranderen qua lengte, doch 

ook qua klankwaarde : 

a - e 

a - e 

a - ë 

a - ö 

a - o 

a - o 

a - ü 

e - a 

ê - a 

ë - ï 

e - o 

e - ü 

e - a 

e - i 

e - ï 

b.v. bar - beer (Pranc. 78) 

sael - sella (Pranc. 49) 

b.v, Godmac - Godmec (Got. 768) 

b.v, Janhuis - Jenyssos (Risp. 101 ) 

- collum (Hier. 52) 

- mortarium (Pranc. 78) 

- monere (Herm. I48, 218; Vert. 45; 

Gal. 89) 

- mora (Gal. 80) 

- rota (Hier. 65, IIO) 

- cor (Hero. 219, 225; Hier, 52) 

- bullire (Vert. 46) 

- altus (Hier. 87) 

- aper (Pranc. 78) 

bergheim - Pergamum (Hisp, 67) 

b.v. veel - vilis (Herm. 128) 

e e l e i c - i l e x (Ver t . 8 1 ; Hisp. 96) 

b . v , heer hender ich-Orge(n) to r ix (Gal. I5) 

b . v , één - unus (Herm. 72) 

b . v . kale duin - Caladuniim (Hisp. 54) 

oorgenuch - organura (Hisp. I9) 

b . v . anem - anima (Herm. 57) 

b . v . casmel - Caraillus (Herm. I67, H ie r . I ) 

over - Ophir (Hisp. 112) 

b.v. hals 

mart 

b.v. manen 

mar 

b.v, rat 

hart 

b.v, wallen 

b.v. eelt 

b.v, ever 
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b.v, boter - butyrum (Herm. 201 ) 

b.v, anker - ancora (Herm. 65) 

b,v, petenridom - petoritum (Gal. I7) 

carhel - Carolus (Franc. 78) 

b.v. regel - regula (Herm. 125-158) 

b.v. melc - mulgere (Gal. 40) 

el - ulna (Hier. 156) 

b.v, fierhon- Peronia (Herm. I65) 

amalti - Amalthea (Hier. 205) 

b.v, mispel - raespilum (Vert. 82) (257) 

b.v, copermarg - capnumargos (Gal. 12) 

oorhoo - orare (Hier. II9) 

b.v, son - sanus en sanare (Herm. 188) 

b.v. wol * vellus (Hier. I91) 

b.v, on- - privatieve in- (Herm, IOO) 

b,v. Gommerii - Cimmerii (Gal. 54» 46-47) 

b.v. coprees- cupressus (Hier. IO4) 

coper - cuprum (Hier. IO4) 

b.v. cacoi - Cacus (Vert. 94) 

b.v, rosch - rusceus (Gal, 45) 

volcan - Vulcanus (Herm. I25) 

b,v, hessichdom - essedum (Gal. I7) 

b.v. eldun - Eldana (Hisp. 54) 

b.v, trutoon- Tritonis (Herm. 154; Hier. 2) 

huiwis - civis (Hier. 52, 75) 

b.v, Janhuis- lenyssos (Hisp, 101) 

b.v, uur - hora (Herm. 162) 

b.v, puepel - populus (Herm. I51) 

b.v, hummel - hommel (Herm. 56) 

(257) Kan ook als metathesis begrepen worden. 
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N a t u u r l i j k kunnen twee op e l k a a r volgende k l i n k e r s samen

getrokken worden : 

e + a : a b . v . ke - a r : carus (Herm. 118) 

behal : Baal (Herm. 195) 

e + o : o b.v. he-op : hoop (Franc. 98) 

he-or-en : hoorn (Hier. 205-6) 

i + a : a b.v. wi-ar : waar (Gal, 125) 

i + e : i b.v, bie-eer : bier (ind. 52?) 

o + a : a b.v, sohal : sal (Herm, I9I; Franc. 46), 

c. Met een aspiratie wordt geen rekening gehouden ; ze kan weg

vallen of bijgevoegd worden 

b.v, uur - hora (Herm. I62) 

hangwis - anguis (Hier. 218) 

hapecht - apex (Hier, I91) 

hat - ater (Herm. 87) 

Ook andere beginletters zoals een ^v', een 'w' of een 's' 

kunnen wegvallen : 

b,v. Vandalosia - Andalosia (Sax, 622; Got. 784) 

vur - urere (Herm. I62) 

witer - iterum (Hisp. 29) 

sluip - lupus (Gal. IIO) 

stacem - tacere (Hier. 69) 

Omgekeerd kan een 'v' of 's' indien nodig aan het begin 

van een woord gehecht worden : 

b.v. is - vis (Herm. 177; Gal. II4) 

uber - super (Herm, 192) 
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d. De klankwaarde of plaats der letters kunnen gewijzigd worden 

door verscheidene grammatische figuren : 

- volledige assimilatie : b.v. hetlam - hellem - helm (Hier. 185) 

sacbin - sabina (Vert. 96) 

- gedeeltelijke assimilatie : b.v, lucdun - Lugdunum (Herm, 88; 

Gal. 19) 

recgemac- Rhegma (Hisp. 65) 

- metathesis : b.v. troutelduif - tortelduif (Sax. 591) 

properste - Propertius (Vert. 30) 

- epenthesis ; b.v, bul - bulga (Gal. I5) 

hel - celsus (Hier. 87) 

- elisie : b.v, gailands - glans (Vert. 81; Gal. 155) 

kannie - knie (-Hier. 155) 

e. Enkele merkwaardige procédés van woordverklaring : 

- Indien B. de etymologie geeft van Latijnse werkwoorden neemt 

hij vaak de eerste persoon enkelvoud van de indicatief praesens 

indien dit hem kan helpen ; 

b.v. amoe - arao (Herm. I50) 

cado - cado (Herm. I62) 

vatoor - vador (Herm. IO9) 

- Bij eigennamen zal hij de Latijnse vorm verkiezen indien die 

het gemakkelijkst te verklaren is : 

b.v, mos - Mosa (At. 57; Gal. 21) 

- Een letter of lettergreep te veel kan op verschillende manieren 

verklaar worden : 

Ze kan uitgelegd worden als een bepaald of onbepaald lid

woord of voorzetsel dat aan het substantief gehecht werd t 
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b.v. a bie - apis (Herm. 114) 

a matsson - amazone (Am. 84O sq) 

a barwis - Abaris (Ven, 1052) 

de oot - dood (Herm. 100, 155) 

de e x t e r - dexter (Hier . 44) 

d'eeuw - d ieu (Herm. 113; Gal . 62) 

- deus (Herm. II5, 205; Hier. 59; Hisp. 60) 

- Dius (Gal. 62) 

in Subrium - Insubres (Gal, 77) 

Het woord kan ook als diminutief verklaard worden : 

b.v, ooglin - oculus (Hier. 223) 

vlaiken - placenta (Herm. I51) 

Een speciale vondst om een overbodige letter uit te scha

kelen was de letter 'c' in Germaanse persoonsnamen te verklaren 

als een afkorting van 'coninc' : 

b.v. Childebert = Coninc'Hildebert (Pranc. 71) 

Childeric = Coninc Hilderic (Pranc. 69) 

Ghilperic = Coninc Hilperic (Pranc. 71) 

Bij vrouwelijke eigennamen als Clotildis (Pranc, 74-75) 

en Crotildis (Pranc. 75) is de 'c' uiteraard een afkorting van 

'coningin'. 

Indien namen als Clodio (Pranc. 74)> Clotarius (Pranc, 68) 

en Clodovaeus (Pranc. 69) beginnen met 'ch', is dit een afkorting 

van 'coninc heer'. 

- Ook elders doet B. - indien nodig - beroep op afkortingen. Om 

de tweede lettergreep in de plaatsnaam Velsic betekenis te ge

ven legt hij ze uit als een familiaire afkorting van Cicero, 

zoals Elisabeth afgekort wordt tot Els, Lis of Bet (At. 58), 

- De verdwijning van een hoogstnodige letter wordt soms spitsvon

dig uitgelegd, ?/anneer hij Lomberg wil verklaren als 'alom 

berg' veronderstelt hij dat de 'a' later door onwetendheid werd 

aangezien als een Prans voorzetsel van plaats en alzo verdween» 
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- Indien etymologieën gevormd worden op werkwoordstammen verkiest 

B, herhaaldelijk het imperfectum van dit werkwoord om de juiste 

klinker te bekomen ; 

b.v. zat (zitten : zadel (Franc. 47) 

reed (rijden) : rheda (Gal. I7) 

vloog (vliegen) : volare (Herm. 109) 

wou (willen) : vovere (Herm. 129) 

- Het gebeurt ook dat hij niet voortgaat op de klankwaarde van 

een bepaald woord, doch op het woordbeeld, 

b.v. coel : Coelia (ind. 527) en Goelius (Vert. 112) 

oet-nom-aut : Oenomaeus (Hisp. 60) 

- Soms past het uitstekend een bepaald woord eenvoudig om te ke

ren en het te verklaren door zijn anagram : 

b.v. loof : folium (Herm. 185, 219; Hier. 76; Hisp. I9, 58) 

gat : dag (Herm. 158; Gal. 126) 

lief : filius (Hier. 76) 

saac : casus (Herm. 201) 

- Af en toe doet hij ook beroep op een semantische verschuivingij . 

b.v. pijn : poena (Herm. 99 > '151) 

ca-do : cadere (Herm. I62) 

d'hui : 96iK) (Vert. 52). 

f. Samenstelling der etymologieën 

De betekenis die Becanus aan een woord wil geven kan op 

diverse manieren uitgedrukt worden. Het oorspronkelijke woord kan 

bestaan uit : 

- een werkwoord en een lijdend voorwerp : 

b.v. werm-ment : ferraentum (Herm. 129) 

siel-hang ; slang (Hier, 218) 
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- een werkwoord en een substantief ; 

b.v. fal-hac : falx (Hier. 112) 

hang-wis : anguis (Hier. 218) 

- een werkwoord en een bijwoord : 

b.v, haest-stou : aestus (Vert. 6o) 

pur-ruimen : pruim (Vert. 62) 

- een werkwoord en een voorzetsel : 

b.v. anker : anker en ancora (Herm, 65) 

- een werkwoord en een reflexief voornaamwoord : 

b . v . men- s i ch : mens, i n h e t Nede r l ands (Herm. 126 e , p . ; H i e r , 

225 ; G a l ' 121 ; F r a n c . 70) en h e t L a t i j n ( H i e r , 

^ 1 4 - 5 ; G a l . 10; F r a n c 71 ) 

- twee werkwoorden : 

b . v , m e - l e c : melk ( G a l . 40) 

sie-pliink : sfinx (Herm. 152; Hier. 124) 

- een werkwoord alleen, al dan niet ontkend : 

b.v. kan : canis (Herm. 125; Hisp. 118) 

laten ; laat (Gal. 55) 

nie-acht : nacht (Herm, 158; Gal. 126) 

nie-ger : niger (Herm. 87) 

- een substantief en een adjectief : 

b.v. au-ron : aurora (Gal. 110; Hisp. 52) 

hui-wis : civis (Hier. 52, 75) 

- een substantief en een bezittelijk voornaamwoord : 

b.v, syn-nester : sinister (Hier. 44) 

- een substantief en een voorzetsel : 

b.v, blat-an : platanus (Herm. 152) 

ober-reis : obryzum (Hisp. 115) 

- twee substantieven : 

b.v, fier-roich : ferox (Herm. I65) 

le-eind : linde (Franc. 77) 
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- een substantief en de genitief van een ander substantief : 

b.v. tar-tes-sees : Tartessos (Herm. 227-8; Hisp. 68-9) 

Franks-wac : Pronsacum (Gal. 72) 

- een adjectief alleen : 

b.v, swar : zwart (Herm. 87) 

fijn : finis (Herm. 89, 144) 

- een bijwoord alleen t 

b.v, samen : Samos (Hier. 257) 

bijeen : been (Herm. II5) 

- een voorzetsel en een zelfstandig voornaamwoord : 

b.v, me-al : malus (Hier. 182) 

- een imperatief : 

b . v . hui-heim : hiems (Vert . 57) 

ken- t rou : Centrones (At, 84-5) 

a rg-ho i : Argos (Hisp. 65) 

- een u i t r o e p : 

b . v . fy ghy! 1 v i j g (Ver t . 76) 

k e l t ! : Kelten (Gal. 45-6) 

lansraanl : Lans (Gal. 45) 

- een hele z in ; 

b.v. Ons Heer is : Osiris (Herm. I25, 174; Hier. 60, 26j>) 

Is is : Isis (Herm. IO6, 177; Hier. 265; Hisp. 87) 

Mat haat hast : Mathaeas (Got. 754)• 

Het is evident dat voor Becanus blijkbaar elk procédé van 

woordverklaring voldeed indien het maar zijn postulaat aangaande 

het Diets als oertaal staafde. 

Hij geeft wel blijk ban een nooit versagende fantasie, 

doch bouwt geen sluitend systeem op van methodisch toegepaste 

taalwetten. 

Vaak schijnt zijn bewijsvoering Voltaires mening over de 
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etymologie te bevestigen : "une science oü les voyelles ne sont 

rien et les consonnes fort peu de chose". 

Het ware interessant bij deze gelegenheid Becanus ' inde-r-

ling der klanken te vergelijken met onze moderne opvattingen hier

omtrent . 

Hij benadert de klanken echter louter filosofisch (Harm, 

42 sqq), bespreekt de letters alleen symbolisch om hun goddelijke 

oorsprong te onderstrepen (Herm. boek IV-IX; Hier. boek VII-XVl) 

en geeft nergens een persoonlijke indeling volgens aard of plaats 

van articulatie. 

Klinkers en medeklinkers onderscheidt hij volgens hun func

tie (Herm. 42-45) '• vokalen zijn aktief ("moventes") en consonan

ten passief ("immobiles"). Die aktieve vocales voltooien een let

tergreep en geven consonantes een eigen waarde. Deze laatste zijn 

immers geen klanken op zichzelf en worden steeds uitgesproken sa

men met een vokaal. 

Hij gaat niet akkoord met het onderscheid dat o.m. Plato 

(Philebus, 18 (VIIl), b) en Aristoteles (Poetica, XX, $) maken 

tussen vocales, semivocales en mutae (Herm. 43-45)» Dat vocales 

stemrijk en stemvormend zijn kan hij uiteraard beamen doch hij is 

het niet eens met het onderscheid tussen semivocales, die nog een 

zekere klankwaarde zouden bezitten en mutae die geen eigen klank 

heetten te hebben. Bij elke medeklinker immers die men los uit

spreekt produceert men een klinker, zodat er steeds een klank ge

vormd wordt. Losse medeklinkers kunnen derhalve nooit onderschei

den worden in semivocales en mutae. Alleen in een lettergreep is 

desnoods dit onderscheid te maken. Zo is b.v. de 't' semivocalis 

in 'sto' en muta in 'est'. 
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B. De oertaal als volmaakste taal 

Heel Goropius^ uitgegeven werk werd slechts met één doel 

geschreven : aan te tonen dat de eerste taal der mensheid niet 

het Hebreeuws was, doch het Diets of Cimbrisch, 

Hierbij lopen linguïstische en godsdienstige argumenten 

door elkaar. 

Linguïstische bewijsgronden waren voor hem bepaalde eigen

schappen waardoor het Diets elke andere taal overtrof, inclusief 

het Latijn, Grieks en Hebreeuws : onze taal was kernachtiger, rij

ker, klaarder en welluidender (Herm. 24-26; 43-58)• 

Normaliter zijn dit geen argumenten om de primordialiteit 

van het Cimbrisch aan te tonen. Men zou kunnen aanvoeren dat de 

eerste taal - indien ze bestond - juist onvolmaakt, arm en primi

tief zou zijn, Becanus echter gelooft dat de paradijnstaal door 

de mens gecreëerd werd onder ingeving van de H, Geest, zodat ze 

volmaakt en heilig moest zijn en in de loop der eeuwen niet werd 

geperfectioneerd doch integendeel aftakelde en verarmde. 

Oorspronkelijk was het Cimbrisch zo volmaakt en heilig 

dat bepaalde belangrijke basiswoorden uit drie letters bestonden 

of drielettergrepig waren en alzo de Heilige Drievuldigheid sjnnbo-

liseerden t 

bv, : 'hal', bewaren s God bewaart alles (Herm, 65) 

'set', zetten : alles komt van God, alles is door Hem "ge

zet" (Herm. 178-179) 

'son', verzoenen, gezond maken, zoon, de Zoon (Herm. 188-189) 

'Har-poch-rat', Harpocrates : 'har' duidt op het volhouden 

van de Vader die oneindig wachtte om de we

reld te schapen; 'poch' duidt op de Zoon, 

door Wie de Vader poogde de wereld te ver

volmaken; 'rat' is de snelheid (vgl, 'ras') 

van de Heilige Geest (Hier. 57)» 
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De heiligheid van onze taal is ook te merken aan het La

tijnse en Hebreeuwse alfabet die allebei volkomen aan die taal 

zijn aangepast en daardoor de betekenis krijgen van een gebed 

(Herm. 215-21?; Hier. 96-269). 

Het gebed is zo belangrijk dat zelfs de namen der li

chaamsdelen erop alluderen, een fenomeen dat alleen in onze taal 

waar te nemen valt (Hier. 155-140). 

In het Cimbrisch is het ook uniek dat de taal zo volmaakt 

is dat bepaalde belangrijke woorden opvallen doordat ze omgekeerd 

hetzelfde gelezen worden (voces circulares) : bv, ses, negen, tot, 

anna... (Herm. 28) en dat het anagram van andere het tegengestel

de beduidt of een essentieel bestanddeel geeft van de betekenis 

van die woorden (voces ichnaeae). 

Goropius' tijdgenoten prefereerden het Hebreeuws als oer

taal omdat volgens hen de eerste mensen Hebreeuwse namen hadden 

en het bovendien de taal van het Oude Testament was (ind. 554-55?). 

Voor Becanus waren die argumenten waardeloos. Mozes gaf slechts 

in het Hebreeuws weer wat hij door overlevering had vernomen en 

net zomin als Jezus door rijke ouders moest opgevoed worden of 

liixueus moest leven, diende de H. Schrift in het rijke en godde

lijke Diets geschreven te worden (ind. 55?). Bovendien waren de 

namen der eerste mensen in oorsprong niet Hebreeuws, doch zuiver 

Cimbrisch (ind. 559 sqq), 

* 

Hierna volgt een volledige alfabetische lijst van de "vo

ces ichnaeae" uit Becanus' oeuvre. 
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a) Woorden, waarvan het anagram een tegengestelde betekenis heeft 

ac - ca (Herm. 119; Hier. 253) : ac = het goede (vgl. aqua en 

dKoS ); ca = het kwade, 

acs - soa (Herm. 119) '• acs = het goede overleggen; sca = schaden 

C= es-ca = het is kwaad of = so-ca = naar het 

kwade) 

a(e)n - na(e) (Am. 859-60; Herm. 60, 84, 105) : aen = aan; nae = na, 

alb - bla (Sax, 635-36) : alb = al-ab = zonder alles, zonder kleur, 

wit (vgl, albus); bla = zwart (vgl. black), 

Bla en wit geven : blawit = blauw, 

alp - pla (Sax. 635 s alp = al-op = helemaal bovenaan = berg (vgl, 

de Alpen en alben = elfen = berggodinnen); 

pla = plat, 

ar - ra (ind. 529; Herm. 63, 110; Gal. 18, 80, 106; Hisp. 62) : 

ar = traag (vgl, o.m. Arar = de Saöne); ra = 

ras, snel. 

barg - grab (Got. 694; Herm. 76; Hier. 30) : barg = berg; grab = 

graf, een put, 

bel - leb (Vert. 99; Gal. 54) : bel = oorlog (vgl. bellum); 

leb = leven, 

cal - lac - caal (Herm, 75-75) ' cal = mooi (vgl. K^^/^oS en 

/<o\XXo5);lac = wat te laken is, lelijk; caal, 

anagram van lac = kaal : uit het kwaad komt 

slechts kwaad voort, zelfs als men zulk woord 

omkeert. Omdat de schoonheid van de mens 

vooral tot uiting komt in zijn taal beduidt 

'cal' ook : spreken : vgl, to call en Ko(\(ii^ 

calf - flac (Herm, 75-76) : calf = kalf = cal-lef = een mooi leven 

(zo is ook vitulus verwant met vita); flac =s«-ol-lac 

=vol met het lelijke, vlak, achterlijk. 
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een -nee (Hier , 212) : een = het Ene, de E s s e n t i e ; nee = de on t 

kenning en het t egenges te lde e rvan , 

e l - lee (Herm. 27, 38, 59, 147) •• e l = ee l = e d e l , f i j n ; lee = 

l a s t i g , vervelend, v g l , leed en l i j d e n , 

e r - re (Herm. 111, I56 , 15?) '• sr = dwalen; re = de r e d e , 

f e l - l e f (Hier . 114; Ver t . 75; Gal . 54; in margine : At . 57) t 

f e l = v i j a n d i g , wreed, l e f = leven , 

gai - j ag (Herm. I4I ; Ver t . 27-28; Gal . 5I ; Hisp. 17) : gai = wat 

zo behaagt dat we het in ons wi l l en hebben, 

aangenaam; j a g = wat we wi l l en ver jagen . 

Zie ook onder b ) , 

gna - ang (Herm. 62-65) '• gna = zachtmoedig (vandaar : Gnaeus, 

genadig) ; ang = wat d r u k t , eng (vandaar : 

hangen), 

gu i t - t u i g (Herm. 168) : gu i t = g a - u i t = scheer je weg s een l e u 

genaar; t u i g = g e t u i g e . 

(h)ef - fe (Herm. 15O; Gal . 54; Hie r . 55) : hef = heffen ( d i t 

brengt g e l i j k h e i d mee : vandaar effenen en 

even) ; fe = v i j andschap , haten ; wie we ha ten 

wi l l en we ke lde ren . Vandaar ook ' v e e ' en 

' f e ' i n de be tekenis van ' p e n i s ' , In die l a a t 

s t e be t eken i s , zegt Becanus sche r t send , kan 

een ' f e ' z i j n funct ie s l e c h t s ve rvu l l en zo 

h i j opgericiit i s , 

hel - l eg (Herm. 147) '• hel = hoog; l eg = leggen, l a a g , 

of : hel - leh (Ven. 950) s hel =• hoog; l eh = l a a g , 

i u s t - s t u i (Herm. 69) : i u s t = j u i s t ; s t u i = s t u i t e n , 

ke-ec (Herm. 118; Hie r . 44) s ke = moeten, evolueerde t o t een 

wensend, flemend tussenwerpse l ; ec = viat men 

tegen z i j n z in doe t , vandaar het walge l i jke 

'drek' . 
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lief - fiel (Herra. 128) : lief = lief, vriendschappelijk (vandaar 

*̂ f(Xos}j fiel = door allen van vriendschap 

verstoken. 

loh - hol (At. 42-43; Ven. IOO5) : lo(h) = een hoogte (vgl. Ton-

gerlo, Oosterlo..); hol = een holte, 

loof - fooi (Hier. I50) : twee begrippen die mekaar uitsluiten t 

men kan slechts geloven (loof) in wat men niet 

kan voelen (fooi), wat men zintuiglijk niet 

kan waarnemen, 

mael - laem (Hier. 162) : mael = malen, verpletteren; laem = be

schermen, 

mal - lam (Hier. 181) : mal = dwaas, onbestendig, onstandvastig; 

lam = wie zich niet bewegen kan, 

mar - ram (Pranc. 73 > 79) '- mar = wat onbegrensd is (vandaar : 

mare = faam, Lat. mare = zee); ram = raam : wat 

begrensd is, beperkt, 

men - nem (Herm. 58, 148) : men = mennen, leiden; nem = nemen, tot 

zichzelf voeren, 

nos - son (ind. 546-48; Am. 84O sq,; Herm. 188; Hier. 77) : nos = 

schade (vgl, nocere, on-nos-el = onschuldig); 

son = gezond (maken), 

or - ro (Herm. 101) : or = oir = nageslacht of = begin, oorzaak 

(vandaar : origi, origo); ro = rot, ook een 

legerrot dat alles verwoest, 

pe - ep (Hier. 227) : zie (h)ef - fe, 

rom - mor (Herm. 100; Vert. 5O; Pranc. 75, 79) ; rom = ra-om = 

wie vlug bij de zaak is, kloek; mor = murra, 

verwant met : moord, mors, morbus : alle kracht 

wordt hier weggenomen, 

roof - voor (Herm. 129) s roof = roven; voor = ten voordele van, 

ru - ur (Herm. 27, 158; Vert. 58, 87; Gal. I3) : ru - vloeiend, 

ruw (vandaar : rudis); ur = volmaakt (vgl, 

oeros, Mercurius), 
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sac - cas (Sax, 574 s q , ; Herm. 202) : sac = verzamelen wat men 

nodig heef t (vandaar : z ak ) ; cas = wegnemen 

u i t wat men wil bewaren, l e d i g (vg l , o a s s u s ) , 

soa - achs (Herm. 197) '• sca = so-ca = naar het kwade, schaden; 

achs = ach ten , 

seen - noes (Herm. 186-188) : soen = verzoenen; noes = schuld 

(vgl. on-noes-el, nocere , noxa, VQTOSJ-

Vgl, ^et nos-son, 

sol - los (Herm. I91) '• sol doelt op wat bewaart en versterkt : 

voetzolen, solderen, solidus enz,; los = wat 

niet vast is, los. 

som - mos (At. 57» Vert. 62) - som = een som, wat in één is samen

gebracht (vandaar : samen). Zo is de Somme 

een stroom die binnen zijn oevers blijft; 

mos = zwex'vend, vandaar Hosa, de Maas, 

sta - hast (Herm. I56 = 154, 194; Hier. 75, 127; Gal, 27) : sta = 

staan; hast = haasten. 

stel - lest (Hier. 75) : stel = stellen; lest = laatst. 

steor - roest (Hier. 255) '• steor = storen; roest = rusten, 

tam - raat (Herm. 27, 126; Hier. 102; Gal. 7, 9; Hisp. 53) : tam = 

getemd; mat = niet getemd, 

tar - rat (Gal, 71» Hisp. 62) : tar = dralen; rat = ras, snel, 

tel - let (Herm, 147) '• tel = tellen = te-el = naar het hoge; 

let = beletten. 

troon-noort (Herm. I8I) : troon doelde oorspronkelijk alleen op 

Gods troon; noort = de duivel : Jeremias situ

eerde het kwaad in het noorden. 

tup - put (Herm. 155; Hier. 265) : tup - top, tegengesteld aan 

put. 

um - mu (Herm. 56-57» Hisp. 4I) : um = ummen, hummelen = murmelen 

(vandaar hommel); mu = muien, geen woord zeg

gen (vandaar ; muis en mustela). 
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van - nau (Herm. 105; Hier. 166) : van duidt op een verwijdering; 

nau op een vernauwing, 

wal - laf - f al (Herra. 128) : wal = hevigheid (vandaar : walt =• 

woud; opwellen enz,); laf = laf, vandaar : fal^ 

vanwaar 'val', 'falen' en 'vals', 

we - ew : zie onder b), 

wie - kif (Hier. 70) wie = wijken; kif = kijven, 

b) Andere gevallen 

a(e)s - sa(e) (Herm, 91; Vert. 6l) men heeft geen voedsel (aes) 

zonder zaad (sae). 

Apollos - so l - l op -e (Gal. 108) : Apollos = a f - h o l - l o s = wie ons 

van het du i s t e r e hol b e v r i j d t ; Apol lo , C h r i s 

t u s ; so l - l op -e = h e i l , kom aangelopen of j 

z i e l , komaan, loop I 

be - (h)eb (Herm. 11?; Hier . 155) : we bidden (be) om i e t s te b e 

komen, te hebben (heb) , of om bescherming te 

vragen tegen de eb t i j d e n s de storm van de 

v e r l e i d i n g , 

beg - geb (Herm. 1l6) : wanneer we God om ons d a g e l i j k s brood b i d 

den (beg of beig = brood) antwoordt Hij a l s 

he t ware : "geb" d . i . : i k geef h e t , "Geb" 

kan ook a l s impera t ie f begrepen worden : dan 

zeggen we t o t God "geef". 

bet - teb (Herm. 1175 Hier . 154) J we bidden ( b e t ) om te hebben 

( teb = te heb) en om ons t e weren tegen de 

v e r l e i d i n g ( t e - e b ) . Zie ook : be - (h )eb , 

bosch - scop (Herm. 197-98) s scop = wat bedekt (van 'scai-op' = 

er een schaduw opleggen); een bos (bosch) 

bedekt ook. 
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caelum - mulaec (Herm. 145s Gal . 31 ) '• caelum (de hemel, God) = 

gai-hel-um = de echtgenoot (van de aarde) die 

het huwelijk opwaarts voer t of =• "gai-heel-om" 

= i n heel z i jn omloop b l i j ; mulaec = mu-laec = 

verr i indering van vermoeien is , 

can - nac (Herm. 2?» 125; Hier . 110, 155) '• ĉ n̂ = kunnen of kennen 

vandaar : k u n s t ) ; nac = naken, snakken : de 

geest snakt naar k e n n i s . 

cap - pac (Hier . 179) s cap = de hoogste bedekking van i e t s , ook 

van een pac (= pak ) . 

car - rak (Am. 896; Herm. 118; Gal, 112; Hisp. 39) : wat dierbaar 

(car) is wil men aanraken (rak). 

Garmen(ta) - nemrac (Am. 9O9) •' de naam van de godin Carmenta 

duidt erop dat ze ons brengt wat dierbaar is : 

car = dierbaar, men = mennen, leiden, voeren; 

het anagram geeft de raad : "nem-rac" d.i. 

neem er contact mee op. 

coor - rooc (Herm. I65) : bij een godsdienstige plechtigheid is 

een koor voor God als het ware een aangename 

rook. 

cur - ruc (Herm. I64; Hier. 249) s cur = ke (duidt op een wens) -

ur (= het volmaakte) = een godsdienstige ritus, 

een ceremonie waardoor men het volmaakte, God, 

wil bereiken; ruc : in godsdienstige riten 

moeten we ons laten meerukken, 

cut - tuc (Vert. 75) '• cut = kut = vrouv/elijk geslachtsdeel; tuc = 

wat de cut graag heeft (= tuk, stoot ?). 

eer - ree (Herm. 91» 172; Hier. I58) : eer (= geld) moet gereed 

(ree) gehouden worden. Tevens moet men ge

reed zijn voor de ware Eer, die bij Christus 

te vinden is. 
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eet - tee (Herm. 91-92) : eet = eten; t'ee = te ee = naar het 

mystiek huwelijk met Christus, door de symbo

liek van het eten. 

ef - fe (Herm. 130) '• zie onder a) : (h)ef - f e, 

fyg - gyf (Vert. 76) : de verboden vrucht in het Paradijs was de 

Indische viĵ -j : fyg = fyghy = foei gij ver

foeilijke; het was een gif (gyf). 

gai - jag (Herm. I4I; Vert. 27-28; Gal. 3I; Hisp. 17) : gai = wat 

zo behaagt dat we het in ons willen hebben, 

aangenaam, We jagen het dan ook na (jag). 

Zie ook onder a), 

gal - lag (Hier. II4) '• als de galblaas het bloed goed zuivert 

maakt ze de mens 'gai-al', geheel blij; lag geeft 

het resultaat hiervan ; lachen, 

galg - glag (Herm. 147) '• galg duidde oorspronkelijk op het kruis 

waarmee Christus de mensheid zou verlossen; 

glag = gelag = het feestmaal van het hemels 

brood waaraan de mens door Christus' dood kon 

deelnemen, 

ge - eg (Herm. 13?) : ge = geef (de mens smeekt God om leven) of

wel = ik geef (het antwoord van God op die 

smeekbede)» Kan ook betekenen : naar; 'eg' 

betekent dan : naar zichzelf (vandaar ego, 

^Vi^j ig of iCj eigen), 

geest -steeg (Hier. 236) : geest = de Heilige Geest = ge-es-het : 

naar het hoofd van het Zijn. De Geest doet 

ons naar het Zijn stijgen (steeg). Vgl. 

'geest' ook met ' gest' = gist, 

gef - feg (Herm. II6; Hier. 197; Vert. 85) : gef = ge-hef = te 

heffen : duidt op de gaven van God; feg = ve

gen, zuiveren : we bidden God ook dat hij zui

verheid geeft. 
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gnai - jane (Herm. I46) : genade (gnai) bekomt men door gesmeek, 

door gejank (jane), 

go t - tog - toog (Hier , 14I, 200) : in het woord God (Got) z i t de He i 

l i g e Dr ievuldigheid i n g e s l o t e n : tog = de Zoon 

= de Leider (vg l , her tog) : Hij l e i d t de schep

ping van de Vader; toog = de Geest = de tone r 

= te-oog = naar het oog, 

hat - tah (Hisp, 45) hat = houden; tah = t a a i , 

hercu l - lucreh (Hier . 22) : Hercules = Chr is tus die de duivel (de 

hydra) overwon : lucreh = maakt het geluk g e 

reed , 

hogh - gho (Hier . 54) s het hoogste doel (hogh) i s het goede (gho) , 

hoogmuet - tuemgooh (Gal. 118) : hoogmuet = hoog gemoed, vandaar 

ook hoogmoed, tuem-gooh = goed om in te tomen, 

l eud / l eod - Deui/Deoi (Hier . 17?) '> leud of leod = vreugde. We 

bereiken de hoogste vreugde s l e c h t s door de 

dood (deui of d e o i ) , 

l o v i s - Sivoi (Gal. 115-11?) '• l o v i s ( g e n i t i e f van l u p i t e r ) = 

i o u - i s (de vreugde i s ) of = iou-wis (wie zeker 

i s van de vreugde) of : i o u - h i s ( aanh i t s ing 

t o t vreugde) ; s i - v o i = voedsel van het z i e n , 

jap - pai (Ver t . 32) : jap = Japhet (= ga-op = nages lacht + het = 

hoofd) ; pai = paa ien , tevreden s t e l l e n . 

ken - nek : zie : can-nac . 

laf - fal : zie onder a : wal-laf-fal, 

lan(a) - nael (Hier, I91) s de wol(lana) sumboliseert het Lam Gods 

en beduidt : 1-an = de hoogste vooruitgang of 

de vooruitgang van het Hoogste; na-el duidt 

op de nabijheid van het Hoogste, 

leer - reel (Herm. 215» Hier. 158) : leer = ladder en symboliseert 

de manier waardoor we God bereiken ; de ware 

leer; reel = ree-el = gereed om naar boven te 

gaan. 
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l e s - se l (Herm. 81-82) : l e s = l ezen , verzamelen; s e l = t e l : men 

brengt b i j mekaar door te t e l l e n , 

l o f - v o l (Hier . 129) '• dat a l l e e n i s lof waard wat vol en volmaakt 

i s . Bovendien wordt h i j d ie geloof t vervuld 

met a l l e goed, 

l o t ( u s ) - t oo l (Hier . 87) : de l o tu s doet ons symbolisch God ken

nen; too i = t ' o o l = t e - o o - e l ' = ' naa r de eeu

wige hoogte ' of ' i k hef naar de hoge eeuwig

h e i d ! , 

mac - cam (Franc. 7?) • "lac = makkeli jk , v l ak ; cam = kammen, vlak 

maken, d . i , begaanbaar maken, 

mag •« gam (Gal. 25-26) : mag = maag, bloedverwant (mac = maken: 

wie door dezelfde i s gemaakt), in a fge le ide 

z in ook : de kennis van God; gam = been : we 

moeten onze kennis zó gebruiken dat we ermee 

naar het u i t e i n d e l i j k e doel kunnen gaan. Het 

woord 'gam' wordt i n onze t a a l n i e t meer ge 

b ru ik t in de be tekenis ' b e e n ' . In het Frans 

en I t a l i a a n s vinden we nog sporen ervan in 

' jambe' en 'gamba' , 

- mare - cram (Herm. 161 ; Gal, BO) : mare = merken, beschouwen, 

vandaar ook : markt; cram = een kraam = c a r -

raem = het u i t s p r e i d e n (raem) van d ierbare 

(ca r ) dingen. 

marcur - rucram (Gal. 107) ' marcur = raarc-ur = kracht van beschou

wing => Mercurius, C h r i s t u s ; ruc-ram = de krach t 

van het rukken : we moeten ons l a t en meerukken 

naar een per fec te beschouwing, 

inarts - stram (Gal, 118) : marts = geni t iefvorm van mart , het ger 

weld (vg l , martel-hamer, vandaar ook Mars); 

stram duidt op de gevolgen ervan : s t ramheid . 

Verwissel t men de l e t t e r s bekomt men bovendien 

smar t . 
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minerf - frenim (Herm, 152; Gal. 11?) s Minerf = men-erve = wie 

de erfenis heeft te mennen of te leiden : Mi

nerva, Christus; frenim = neem Mijn vrede, 

Mijn vrede geef Ik u. 

na(e)m-ma(e)n (Vert. 105; Gal. 7-8) : maen = manen : geeft het ge

bruik en het doel van 'naem', naam. Bovendien 

maanden alle profeten op de Heilige Naam van 

God. 

noot - toon (Vert. 105; Gal. 62; Hisp. 46) : nut (noot) toont al

les en God toont Zich vooral als we in nood 

zijn. 

oet - teo (Hier. 72) : wie 'oetmoet' heeft gaat naar de eeuwig

heid (te-o), 

oet-ti - it-teo (Hier. 68) : oet-ti = lege tijd, otium (later mis

bruikt in de betekenis : nietsdoen); hit-te-o = 

hitst op naar het Eeuwige. 

ons-sno (Hier. 77» 227) • wat van de mens alleen komt is slecht, 

wat van ons is is sno : de mens is hulpeloos 

zonder God. 

onseris - siresno (Hier. 60) : onseris = ons heer is = Osiris; 

Siresno = si-res-no = het zien naar het rijzen 

(van de H. Geest) is nodig, of = si-re-sno = 

zien maakt het snode gereed, 

paer-raep (Herm. 155) •' in een gelijke (paer) maatschappij kan 

iedereen gemakkelijk nemen (raep, rapen) wat 

hij wil. Indien me nemen moeten we bovendien 

gelijk verdelen, 

poseidon - nodeisop (Hisp, 6O) : Poseidon = zeegod, Neptunus; no-

deisop = de noodzakelijkheid om het sop (de 

oceaan) te doen gedijen. 
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saac - caas (Herm. 200-201) : saac = oorzaak = so-ach = te achten 

of = so-aac = naar het goede : de hoogste oor

zaak van alles, het Goede, God; het anagram 

caas vinden we terug in het Latijnse casus, 

sam - mas (Got. é75; Hier. 214; Vert. 62; Hisp. 85) : een massa (mas) 

ontstaat door samen (sam) te brengen. 

sat - tas (Vert. 6I) : wanneer 'tas' doelt op het opstapelen van 

voedsel begrijpen we door 'sat' dat dit onmo

gelijk is zonder zaad, waaruit het voedsel 

ontkiemt. 

scat - tacs (Herm. 199) '• scat = schatten. Grote schattingen zijn 

slecht : ze schaden (scaat); tacs = te-acs = 

naar het goede, beschouwing van het goede, 

of = ti (van : 'tyen') - acs = ten goede aan

rekenen, 

scou - vosch (Herm. 19?) '• scou = schouwen. Vandaar vosch = vos, 

een dier dat voorzichtig om zich heen schouwt, 

se - es (Hier. 25, 200-201) : es = het Zijnde van het Ene = God 

de Zoon; se = zei = het Woord, 

ser - res (Hier. 240; Vert. IO5) : ser = sei-er = de aarde bezaaien; 

'res' geeft het resultaat daarvan : rijzen, 

groeien, 

set - tes (Herm. 27, 179; Hier. 25; 65) : set = zetten (oorspron

kelijk alleen gezegd van de H. Drievuldigheid); 

tes = te-es = naar het Zijn of = t'es : een 

band met het Zijn, het resultaat van het zet

ten door de H, Drievuldigheid, 

si - is (Herm. 99» Hier, 78) 200) : door zien (si) en begrijpen 

moeten we dat wat is, het Zijnde bereiken, 

siel - lies (Herm. 195) • siel = sie-el = het Hoogste zien s de 

ziel; wie God niet ziet, verliest (lies) alles. 
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staf - fast (Herm. I96; Hier. 128) : men gebruikt een staf om 

vast (fast) te lopen, 

s t a l - l a s t (Herm. 197) J in een s t a l wordt na het werk u i t g e r u s t 

en wordt de l a s t a fge legd , 

s t e r f - f r e s t / f r e - e s t (Herra. 134-136; Hier , 76) : we moeten de 

dood ( s t e r f = het s t e rven ) vrezen ( f r e s t ) . Na 

de dood i s e r ech t e r vrede ( f r e - e s t ) , 

s t i l - l i s t (Herm. 197; Hier . 77) '• sen l i s t moet in s t i l t e gebeu

r e n . 

s t r e i - i e r s t (Franc. IO) : men s t r i j d t voor de e e r s t e p l a a t s . 

s t u r - r u s t (Herm. 195» Hier , 253) J wie b e s t u u r t moet voor r u s t 

zorgen, 

sup - pus/bus (Hisp, 79) J sup = opslorpen, vandaar sup of sop = 

oceaan; pus of bus = met hevig geluid slaan, 

ook : visserssloep, 

sweeg - g'eeuws (Hier. 7I) ' sweeg = zwijgen; g'eeuws = naar de 

eeuwigheid. De eeuwigheid wordt aan de nede-

rigen beloofd. 

taem - maet (Am. 896 sqq; Herm. 27) : taem = mooi, betamelijk; 

maet = het middel daartoe : maat., 

tag - gat (Herm, 158) '• de dag (tag = te-ach = te achten i.t.t, 

de nacht = nie-acht) gaat (gat) snel» 

tal - lat (Herm. I5I-I52) : tal betekent o.ra. 'getal'; lat = wat 

vlak uitgestrekt is, zodat alle delen kunnen 

geteld worden (vandaar : lat, ge-laat, het 

Latijnse latus enz.)« 

tau - vat (Herm. 107; Hier. 249; Gal. I25) : vat = vatten, bewaren, 

inhouden; tau = door te drukken iets in zich 

samentrekken. Bovendien doelt 'tau' ook op 

het kruis van Ons Heer : = te-hau = te houden 

(een kruis moet de veroordeelde vastgebonden 

houden) of = te-au = naar het oude : door 





257. 

Christus' kruisdood werd de hemel terug open

gesteld, 'Vat' duidt er dan op dat we het 

kruis moeten vatten, dat we onze toevlucht 

tot het kruis moeten zoeken. 

toem - moet (Herm. 126, 210; Hier. 257; Hisp. 20, 6l) : moet = 

moed, gemoed; toem = toom, teugel. Het onge

temde menselijke gemoed laoet ingetoomd, beteu

geld worden. 

Trocmi - timcort (Sax, 629) • Trocmi (naam van een volkstam) = 

troc (van trekken) + mit (van mijden) = mijdt 

het trekken, vermijdt traagheid; timcort = 

tim (= eer, vandaar TiUaldj en ^iU11) + cort 

(= het korte) : eer het korte, doe alles kort 

en goed, 

tru - urt (Herm. 112) : tru = de waarheid; urt = goed doen (van 

'ur' = volmaakt, vgl, oer-os), 

ven - neu (Herm. 144) : alle nieuwigheid (neu) komt van Venus (ven), 

d.i. Gods wijsheid (vgl. met 'vinden* en 

'fijn'). 

vraw - war u / warf (Gal, 5I ) '• vraw = vrouw = vro-haw = wie de 

vreugde houdt, bewaart; door 'war u' wordt de 

echtgenoot aangemaand zich te beschermen : 

war u = bescherm je; warf = werf, duidt erop 

dat de vrouw het eerste object was dat de man 

na de schepping verwierf. 

war - raw (Herm, 112; Hier. 254; Gal. 125; Franc, 68) : wie de 

waarheid (war^ miskent zal vroeg of laat be-

rouw(raw) hebben, 

we(e) - (e)ew (Herm, 113; Hier, 227, 255) » eew = het eeuwige ge

luk; wee = smart. Bovendien is de smart (we) 

ontstaan uit de vijandschap (fe) met God, eeu

wig. 
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weg - gew (Herm. 116) : weg = Yiegge, wit brood. Als we dat brood 

begr i jpen a l s een geschenk van God betekent 

het anagram : gew = ge-ew ='geef de eeuwigheid' 

of 'naar de eeuwigheid '» 

wel - l e f (Herm, 128, 148) : wel = goed (vandaar ook : w i l ) ; lef = 

het leven, (voor fe l - l e f •» z ie onder a ) , 

wis - siw (Hier , 80; Gal. 119-120) : wis = w i j s ; he t anagram geeft 

meteen enkele n u t t i g e raadgevingen : si-w = 

z i f t u, zuiver je en s i e - u = zie u = ken j e 

zelf-, 

wol - low (Herm. 101) : wat goed i s (wol = wel) ve rd ien t lof ( low) , 

wort - trow (Sax. 597; Herm, 27, 102; Hier , 49 ; Ver t . 40; Gal . 9, 

119» 123) : wort = woord. Daarin i s waarheid 

(war) en trouw (trow) i n g e s l o t e n . Bovendien 

duid t 'wor t ' ook op worden en op het Woord, 

God de Zoon, 

xan - nac (Hier , I66-I67) : xan = h i c s - a n of h igs -an = h i t s t op : 

duid t op de haas t van de H, Geest en van ons

ze l f om God te be re iken ; nac = nact = naakt t 

wie naakt i s i s het meest beweegli jk en het 

v l u g s t . Naaktheid symbol iseer t tevens het af

stand doen van het a a r d s e . 
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II. HISTORISCHE BEMERKINGEN 

De veronderstelling dat alleen de nakomelingen van Japhet 

de oorspronkelijke taal van het Paradijs bewaarden was voor Beca

nus een postulaat dat voorrang had op elke andere hypothese. 

Als een aangehaalde tekst toevallig zijn theorieën schijnt 

te bevestigen geldt die passus als een gezagsargument. Indien de 

auteur echter een andere mening verdedigt neemt B. een dubbele 

houding aan : is het een schrijver die zijn voorkeur niet geniet 

zoals Berosus zal hij met al dan niet gegronde argumenten totaal 

bestreden worden (b,v. Cron. 341 sq.). Is het echter een auteur 

die hij hoogacht zoals Vergilius, Caesar of Tacitus dan zal hij 

trachten aan te tonen dat de tekst anders begrepen of geë'mendeerd 

moet worden (b.v. At. 84 en 68). 

Soms trekt hij onverwachte conclusies, die slechts zin 

hebben in een obstinaat consequent doortrekken van zijn uitgangs

punt. Zo localiseert hij de Grudii niet in het Leuvense zoals 

zijn tijdgenoten, doch te Brugge (At. 85). Antwerpen beschouwt 

hij als Atuatucum (At, 22), Caesar zou de Atuatuken belegerd heb

ben te Lomberg (At. 75*76), Ophir en Atlantis zijn synoniemen met 

de Nieuwe Wereld (Hisp. 112; Nil. 304-5; Am. 89I; Hyp. IO3O-33), 

eigennamen als Romulus en Lucumon waren oorspronkelijk slechts 

titels en wezen niet op één bepaald persoon (Vert. IIO), Busiris 

was de naam van de farao onder wiens regering Jozef naar Egypte 

kwam (Hisp. 87)» de Salische Franken vonden het zadel uit (Franc, 

47) enz.. 

Zoals men de talen kan indelen in Indo-europese en niet-

Indo-europese, maakte Becanus onderscheid tussen de talen der lani-

genae en die der andere volkeren. 
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De lanigenae waren de nakomelingen van laphet-Ianus, die 

de oertaal bewaarden, de andere volkeren stamden af van laphets 

broers die bij het bouwen van de toren van Babel die oertaal ver

loren. Het is dus niet helemaal juist te stellen dat Becanus be

weerd zou hebben dat alle talen ter wereld zich langs normale weg 

ontwikkelden uit onze taal. Het Diets was de eerste taal, waar

naast op een bepaald ogenblik, door goddelijke tussenkomst, andere 

talen ontstonden, door een totale vervorming. 

Door allerlei omstandigheden groeiden de talen der lanige

nae uiteen en de oertaal werd het zuiverst bewaard te Antwerpen, 

oude vesting der Atuatuken, die rechtstreeks afstamden van de Cim-

merii of Cimbri, nakomelingen van laphets zoon Gomer, 

Ofschoon B, duidelijk het verband tussen de Indo-europese 

talen inzag, waren alle lanigenae voor hem niet volkeren die nu 

als Indo-europees aangezien worden of omgekeerd. Zo werden de 

Seres aangezien als afstammelingen van laphet en de Slaven niet. 

Toch moet toegegeven dat het grootste deel der lanigenae bij Be

canus inderdaad Indogermanen zijn. 

Werden door B. als lanigenae aangezien : 

De Almani (At. 16), de Alyzones (Hisp. 66), de Amazones, die 

slechts de echtgenoten van de Cimbri waren (Am. 825, 856 sqq), 

de Angli (Sax, 614), de Aramaei (ind. 551)» de Arborichi, van wie 

de Brabanders afstammen (Pranc. 6I-62), de Arimaspi (Hisp, 1052), 

de Avari of Avarini of Varini (Got, 775), de Belgae (Gal. 5), 

onder wie de Ambivariti (At. 58), Ambiani (At, 57)> Atrebates 

(At. 96-97» Atuatuci (At. 24-25), Bellovaci (At, 56), Bovaci (At, 

86), Ceutrones (At, 84-85), Diablintes (At. 90), Duaci (At. 87), 

Eburones (At, 18), Gessoriaci (At, 97-98), Gorduni (At. 88), Gru-

dii (At. 85), Levaci (At, 86), Morini (At. 91; Nil. 525), Nervii 

(At, 95), Oromansaci (At. 98), Pleumosii (At. 87), Tassandri (At, 

48), Tungri (At, 7) en Treveri (Sax. 628), de Bergones (Hisp. 54), 

de Britanni (Got. 758 sqq), de Cares (Hisp, 59-40)> de Cetii, (Hisp, 
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45)» de Chuni (Got. 776) of Bavari (Got. 776, 780), de Colchi of 

Lazi of Halizones (Ven. 936), de Dacae (ind. 466, 47O; Sax. 638 

sqq) of Daae (ind. 470), Davi (Sax. 639)» Xanthii, Parii, Parni 

(Sax. 641) en Dadicae (Sax, 645), de Dani (Got, 702) die samen 

met de Alani (Got. 705; Ind. 466, 470), Alanorsi (Got. 706), Al-

bani (Got. 707) e^ Rosalani (Got. 706-7) één volk vormden, de Fran-

ci (Pranc. 6 e .p,), waartoe de Ansivarii of Ansibarii of Ansuarii 

of Athuarii of Angrivarii behoorden (Pranc, 31-2; Sax, 618-620), 

de Galatae (Vert. 27; Gal. 55, Sax. 627) en de Galli (Vert. 27, 

Gal. 15 sq.q e«P«) waaronder de Boii (Gal. 73 )> Insubres (Gal, 76 sq), 

Oenotrii (Gal, 67)» Salentini (Gal. 69) en Senones (Gal, 56 sqq), 

de Germani (At. 9> Gal. 4 e«p.)> de Gotalani, die bestonden uit 

Goti en Alani (Got. 707)» de Hermiones (ind. 460), de Heruli (Got. 

7 8 B ) , de Hyperborei (Hyp. 1011 ), de Ingevones (ind. 460), de lones 

(Hisp. 35 sqq), de Issedones (Hyp. 1032), de Istevones (ind, 46O), 

de Longobardi (Got. 769» 774)» de Lycii (Hisp, 40), de Ludi (Hiep, 

39)> de Lusitani (Hisp. 49)> de Massagetae (ind. 470, Got. 673 sqq) 

van wie afstamden de Chorasmii of Chorasmeni (Got. 681 ), Getae, 

Gutae of Guetingi (ind. 466; Got. 723), Gothini of Gothones (Got. 

700, 711). Tyrigetae (Got. 719)» Gepidae (Got, 770 sqq), misschien 

hetzelfde volk als de Tragoraontani (Got. 771-775) en Goti (Got. 

684 sqq), die later onderverdeeld werden in Ostrogoti en «7estrogo-

ti (Got. 711)» de Medi (Hisp. 20-21), de Ifosohi (Hisp. 20-21), de 

Mormanni (Got. 764 sqq), de Phryges (ind. 552), de Rhegini (ind, 

462), de Sabini die van de Galli afstamden (Vert. 96; Gal. 61), 

de Sacae (ind. 47O, Sax, 552 sqq) of Sagantii (Sax, 574), de Sa-

calbini (Sax. 633 sqq), de Sacarauli (Sax. 637)» de Sacsones (ind» 

466, 470; Sax, 613)» de Sarmatae of Sauromatae (Am. 853 sqq), de 

Scythae (Cron. 440; Sax. 572, 601 ), oorspronkelijk een algemene 

naam voor alle afstammelingen van Gomer (Ara, 832), de Seres (Vert, 

105-6), de Stirii (Got. 795)» de Suevi en hun afstammelingen de 

Sennones en Angeli (Sax. 614, 620 sqq; Got. 702), de Suedani (Got, 





242. 

702-8) en Suedi (Got. 759) die bestonden uit Suevi en Dani, de 

Tectosaces (ind. 470, Sax. 623), gelijk te stellen met de Volcani 

(Sax. 623), Tolistobrogi (Sax. 628) en Trocmi (Sax. 629), de Teu-

tones (l̂ d̂, 463), de Thobeli of Iberi (Hisp. 5 sq), de Thraces 

(Got. 736), de Treres (Am. 813), de Triballi (Got. 734), de Tur-

silingi (Got. 796), de Tusci (Vert. 32-40), de Umbri, die afstam

den van de Galli (Vert. 26; Gal. 61), de Vandali (Sax. 622; Got. 

782; Ind. 466), waarvan de Burgundi afstammen (Got. 782), de Vene-

ti of Heneti (Ven. 937 sqq) of Vennones (Ven, 943) of Vennonetes 

(Ven. 944) en de Vindelici (Ven. 952). 

In feite poogde Becanus door het situeren der lanigenae 

de verschillende volkeren te identificeren die in Genesis, 10 en 

Paraliporaena, I, 1 genoemd worden, en het eeuwenoude vraagstuk 

van de Japhetieten op te lossen. 

Dit probleem was vèSr hem reeds behandeld, o.ra, in het 

Boek der Jubileeën (8,10-30; 9,7-13; 10,35-36), bij Flavius lose-

phus (Antiquitates ludaicae, I, 6,1) - die Becanus beïnvloedde -

en natuurlijk ook in de Talmoed, de Hidrasjiem en de Targoemiem, 

Het handelt om die volkenlijst in Genesis, die vermoedelijk opge

steld werd rond 600 vèèr Christus en die alle volkeren die toen 

in Israël bekend waren terugvoert op de zonen van Noach. Tot nu 

toe is op dit gebied geen eensgezindheid bereikt (258). 

Op te merken valt dat Becanus hoegenaamd niet alleen staat 

om de Cimmerii terug te voeren op Gomer. Tot heden ten dage wordt 

(258) Over het probleem der Japhetieten, zie o.m. : 
- F. Schmidtke, Die Japhetiten der biblischen Völkertafel, 
Breslcuer Studiën zur historischen Theologie, Breslau, 
VII (1926), 95 blz. 

- Biblisch-historisches Handwörterbuch, herausgegeben von 
Bo Reicke und Leonhard Rost, Göttingen 1962-66, III (1966), 
kol. 2112-2115.. 



] 
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dit aanvaard (259)> zij het meestal met voorbehoud, daar de volks

naam Cimmerii zeer vaag is. 

Voor Becanus waren de Cimmerii en de Cimbri hetzelfde volk, 

een opvatting die hij overnam van de Griekse historici, o.m, van 

Diodorus Siculus (Y, 52, 4)> Plutarchus (Marius, 11) en Strabo 

(VII, 2,2), 

Dat de Aduatuci afstamden van de Cimbri en Teutones wist 

hij uit Caesar, de bello Gallico, II, 29» 

De afstand tussen het Paradijs en onze streken werd alzo 

overbrugd zonder dat Becanus zelf er een schakel moest tusHenvoe-

gen. Hij zorgde slechts voor een correlatie tussen die gegevens. 

Alleen de ultieme stap naar Antwerpen bevatte een persoonlijke 

aanbreng : de veronderstelling namelijk dat deze stad identisch 

was met Aduatucum» 

(259) Zie : - F, Lenormant, Les origines de l'histoire, d'après 
la bible et les traditions des peuples orientaux, 
Parijs 1880-1884, II, eerste deel (l882), pp. 552-
412. 

- F. Schmidtke, op. cit., pp. 52-59. 
- F, Vigoureux, Dictionnaire de la bible, Parijs I926-, 
III (1926), kol. 270, 

- E. Kalt, Biblisches Reallexicon, Paderborn 1951, I, 
kol. 696, 

- Calwer Bibellexicon, in fünfter Bearbeitung herausge-
geben mit Karl Gutbrod und Reinhold Kücklich von 
Theodor Schlatter, Stuttgart 1959, kol. 455. 

- Biblisches-historisches Handwörterbuch, op. cit,, 
I (1962), kol. 585. 
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III. GODSDIENSTIGE BEMERKINGEN 

Becanus was een diep gelovig mens. Een bijbeltekst had 

voor hem de waarde van een gezagsargument, Heel zijn theorie 

steunde op het verhaal van de zondvloed en dat van Babel, verhalen 

die hij zonder voorbehoud als echt aannam : hij trachtte zelfs te 

bewijzen dat de ark alle bestaande dieren kon bevatten (Gig» 181 

sqq). 

Hoogstens zal hij proberen een passus nader uit te leggen, 

zoals in de Indoscythica, waar hij poogde aan te tonen dat de 

boom van de kennis van goed en kwaad in het Paradijs de Indische 

vijgeboom was (ind. 486 sqq). 

Ook streeft hij ernaar de heidense godenwereld in een 

christelijke visie te benaderen. De diverse heidense mythologieën 

waren volgens hem oorspronkelijk een voorafbeelding van het latere 

christendom, in functie van de verlossing en onder ingeving van 

de H. Geest, Later werden ze een karikatuur van dat christendom, 

door onwetendheid van de massa en winstbejag van bepaalde pries

ters , 

Goden- en heldennamen zijn terug te brengen op namen die 

een bepaald aspect van Gods oneindig kunnen belichten of op bijna

men van onze eerste voorouders» 

Volgende mythologische figuren waren volgens Becanus in 

oorsprong hoegenaamd niet heidens (260) t 

- Acca Larentia : stelde oorspronkelijk Christus' kruisdood voor, 

doch werd later verheidenst tot voedster van Romulus 

(260) Voor de diepere betekenis van die namen raadplege men de 
appendices. 
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- Achelous 

- Admetus 

- Age nor 

- Amaltheia 

- Anubis 

- Apis 

- Apollo 

en Remus, Nochtans zou de geschiedenis dit later bea

men : Rome werd christelijk en zelfs het centrum van 

het christendom (Herm. 121-122). 

: was een andere naam voor de H. Geest (Hier, 209). 

: zie Apollo. 

: Noë (Hier. 5). 

= de Genade van de H. Geest (Hier. 209). 

= de H. Geest (Hier. 264). 

= God de Zoon (Hier. 263). 

was een voorafbeelding van Christus. Hij werd uit 

de hemel gezonden om de kudden van Admetus, d.i, 

de mensen, te hoeden. Dus ook Admetus doelde op de 

Heiland (Herm. I90). Naast Jezus stelt Apollo ook 

de H. Geest voor (Hier. 86) en zelfs Joannes de Do

per (Cron. 426) en Noë (Franc. 20), 

zie lo, 

was een andere naam voor Tharsis, achterkleinzoon 

van Noë en broer van Eljtssa, alias Hesperus, alias 

Ulysses (Hisp. 52-55). 

= Noë, die na de zondvloed aan wijnteelt begon (ind, 

519 sqq; Sax. 609; Hisp. 459 sqq). 

duivelse verbastering van Enyo, de ene God (Vert, 99)» 

= Japhet, zoon van Noë, alias Agenor (Hier. 3)» 

was een naam van de ark van Noë (Hisp. 45)» 

- Castor en Pollux : De ene was van goddelijke afkomst, de andere 

niet. Toch groeiden ze op als broers. Ze waren een 

voorafbeelding van Joannes de Doper en Jezus (Cron, 

422; Hier. 265-256; Vert, 975)» 

- Ceres en Cybele : twee heidense karikaturen van God, Ze doelen 

op Zijn welwillendheid om aarde en vee vruchtbaarheid 

te schenken (Gal, 156-157). 

- Argus 

- Atlas 

- Bacchus 

- Bellona 

- Cadmus 

- Callisto 



J 
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Clymenus : = Elyssa, alias Ulysses, achterkleinzoon van Noë 

(Hisp. 48). 

= de hemel, vandaar God in de hemel (voorwoord tot 

de Cronia, p. 494-495). 

is, als zoon van Hercurius, gelijk te stellen met 

Christus, zoon van de Vader (Gal. 97-98)» 

verpersoonlijkten Gods rechtvaardigheid (Vert. 46)» 

= de H. Geest. Aan Diomedes werd een wit paard ge

offerd, het symbool van de zuivere mens die zich 

onderwerpt aan Gods wil (Ven. 968 sqq). 

= Christus (Vert. 99), 

= de ene God. 

stelde zowel Christus als Noè* voor (Vert. 94). 

= Gods machtige wil (Vert, 44). 

verpersoonlijkte de Caritas (Herm. I65). 

= de goddelijke wil, de goddelijke goedertieren

heid (Vert. 44). 

waren een voorafbeelding van de nieuwe wereld en 

het nieuwe geslacht dat de lanigenae daar zouden 

stichten (Hisp. II5). 

= Chara, zoon van Noë (Cron, 4^7; Vert, 57). 

Harpocrates/Horus : was oorspronkelijk geen godheid doch slechts 

een symbool om de schoolgaande jeugd aan te sporen 

de waarheid te zoeken (Hier. 50 sqq). Wanneer 

hij als equivalent van Apollo wordt voorgesteld, 

doet hij de grondbetekenis van de naam 'Apollo' 

beter begrijpen : wie uit de duisternis onthult 

(Hier. 57). 

Hercules : als stamvader is hij gelijk te stellen met Noè' 

(ind. 528, Gal. 67) en als overwinnaar van het 

kwaad met Jezus (Herm. 119; Hier. 22, 217; Vert. 94) 

hij overwon Cacus en de hydra (= de duivel) met zijn 

knots (= het kruis). 

Gronus 

Daphnis 

Dei Palici 

Diomedes 

Dius Fidius 

Enyalius 

Evander 

Fatum 

Feronia 

Fortuna 

Gorgones 

Hammon 
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Hermes 

Hesperus 

Hippodameia 

Horus 

lanus 

lapetus 

lo 

Isis 

luno 

lupiter 

Liber 

Lycaon 

Mercurius 

= de H. Geest (Hern. 160 sqq)« 

zie Atlas, Pelops en Ulysses» 

stelde de mensen voor die leefden vóér de zond

vloed, Oenomaus duidt in dit verband op God de 

Vader en Myrtilus op de zondvloed (Hisp. 6O-61), 

zie Hurpocrates., 

= Japhet, zoon van Noê* (Cron. 578 e.p.). Later 

kreeg Johannes Baptista als heilige veel toege

schreven van wat oorspronkelijk op lanus-Japhet 

sloeg (Vert. 47). 

= Japhet (Cron. 576). 

= de menselijke ziel. In feite zijn de mensen 

slechts vee, vandaar dat lo in een koe zou veran

derd zijn. Het monster Argus dat lo bewaakte was 

de duivel, die immer ijverig is, vandaar zijn 

1000 ogen. Argus werd gedood door Mercurius, d,i.» 

Christus (Gal. 96-97). 

verpersoonlijkte de wijsheid waarmee God de wereld 

schiep (Hier. 265). 

= Lucifer. God schiep de engelen en schaarde ze 

rond zich. Later werd door onwetendheid één der 

engelen aanzien als echtgenote van God (Gal. 96). 

doelde op God als de God van vreugde (Hier. 178; 

Gal. 115). 

zie Bacchus, Buiten Noë doelde de naam ook op 

Christus (Gal. 100), 

= Noë*. Werd later aangezien als vader van Callisto, 

d.i. de ark (hisp. 46). 

was een naam voor God in het algemeen (Hier, 12-15) 

en meer bepaald voor God de Zoon (Gal, 91-95) en 

vooral God de H. Geest, die ook vereerd werd als 

Hermes, Thoot of Anubis (Sax, 649» Herm. I60 sqq; 

Hier, 217)• De caduceus symboliseerde het kruis. 
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Minerva 

Myrtilus 

Oenomaus 

Oromaza 

Orpheus 

- Osiris 

- Pan 

- Pelops 

- Phorcus 

- P0ll\iX 

- Prometheus 

- Quirinus 

- Sabazius 

- Sabinus 

- Saturnus 

- Serapis 

- Theutates en 

- Thuscus 

- Typhon 

- Ulysses 

- Veiovis 

- Venus 

- Vertumnus 

- Zalmoxis 

= Jezus (Herm. 130 sqq). 

zie Hippodameia, 

zie Hippodameia, 

= Noë, vader van Japhet, alias Zoroaster (Gal, 27)» 

die naam was een begrip en duidde niet op één per

soon : voor de zondvloed was Orpheus Adam, na de 

zondvloed Noë en later Christus (Herm. 104). 

was slechts een andere naam voor God (Hier, 265). 

= Christus (Hier. 267). 

= Elyssa, achterkleinzoon van Noë, Ook genoemd 

Hesperus en Ulysses (Hisp. 48), 

= Tharsis, alias Atlas, achterkleinzoon van Noë 

(Hisp. 115-116), 

zie Castor, 

= Noë (ind. 516). 

= God (Vert, 89) en meer bepaald God de Zoon (Hier, 

147). 

= Noë (ind. 525). 

= Noë (Vert. 96), 

= Noë (Cron. 372, 393; Hier. 147; Vert. 39). 

= God de Zoon (Hier. 260), 

Theut of Thoot : = God en meer bepaald God de 

H. Geest (Herm. 127,- Hier. 12,48). 

= Japhet, zoon van Noë, alias Hercules (Vert. 56), 

= de duivel (Hier. 263). 

= Elyssa, alias Hesperus, alias Pelops, achter

kleinzoon van Noë (Hisp. 51-53)» 

= God de Zoon (Gal. 116), 

verpersoonlijkte oorspronkelijk Gods wijsheid 

(Herm. I44 sqq), 

= God (Vert. 111 ). 

= Christus (Got. 725 sqq). 
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Wanneer de oude godsdienst vergeten was werd ook de zon 

onder verschillende namen vereerd : als Bacchus omdat ze de wijn 

rijp maakte, als ivpollo omdat ze alles onthulde, als Phoebus om

dat ze voedsel verschafte, als lacchus omdat ze levenswarmte ver

leende, als Mithra omdat ze de aarde verborg wanneer ze wegtrok 

en als Atys omdat ze in de winter de bescherming van de aarde 

scheen te haten (Vert. IO7). 

Ondanks deze eng-Christelijke visie op de mythologie en 

sagenwereld benadert Goropius hier - zij het vrij naief - het pro 

bleem van een eventueel verband tussen de Oud-Testamentische ver

halen en de mythen van de Ouden (261), 

Sommige connecties worden nu nog aanvaard, zoals de iden

titeit van Japhet, zoon van Noach, met de Griekse Titaan lape-

tos (262), 

Het overgrote deel echter van de verbanden die Becanus 

legt zijn willekeurige gissingen, waanvoorstellingen ontstaan uit 

een idée-fixe. 

(261) Zie : W. Baumgartner, Israelitisch-griechische Sagenbezie-
hungen, Schweizerisches Archiv für Volkskiinde, 4I 
(1944), 29 pp. 

(262) Zie ! - F. Leonormant, op. cit., II, eerste deel (1882), 
pp. 173 en 192. 

-• E. Meyer, Die Israeliten und ihre NachbarstSmme, 
Halle 1906, p. 221. 

- F . Schmidtke, op. c i t . , pp. 2 0 - 2 1 , 
- F . Vigoureux, op. c i t . , I I I (1926) , k o l . I I 2 5 . 
- Bibel-Lexicon, herausgegeben von Herbert Haag . , , 

in Verbindung mit A. Van den Born und zah l re ichen 
Fachgelehr ten , Zürich-Keulen 1951, k o l . 777. 

- Bi jbe l s Woordenboek, Roermond-Maaseik 1954-1957, 
ko l . 799. 

- B i b l i s c h e s - h i s t o r i s c h e s Handwörterbuch, op, c i t . , 
I I (1964), k o l . 802, 
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IV, DE SYmOLIEK IN BECANUS' TORK 

Becanus was er vast van overtuigd dat de eerste mensen 

bij het creëren van instellingen of het kiezen van namen veel be

lang hechtten aan symboliek. 

Een belangrijke plaats hierbij bekleedde de symboliek der 

getallen. Het oorspronkelijke alfabet is in twee cirkels van elf 

letters in te delen, die beide één leven (e-lef, elf) voorstel

den : het aardse en het eeuwige-. De twee levens tesamen vormden 

'twe-leven', twelf, twaalf, het heilig getal van Christus-Hercu

les, zodat aan Hercules twaalf werken werden toegeschreven (Hier, 

19-21). 

Ook 'zes' is een hoger getal : het doet denken aan 'set', 

zetten en 'so-es', tot het Zijn (Hier. 25), Vandaar dat er zes 

Vestaalse maagden waren (Herm. 177)» 

'Vier' roept het begrip 'vuur' op, zodat een piramide, 

die het vuur symboliseert, bestaat uit vier driehoeken, die aan 

de Heilige Drievuldigheid doen denken (Hier. 15I)• Vermenigvul

digt men 4 met 3 bekomt men weer het heilig getal 12 (Hier, 252), 

e / 
Indien men het Kruis voorstelt als de OOK̂ '̂ ô  van Castor 

en Pollux, bestaande uit twee evenwijdige lijnen en twee evenwij

dige dwarslijnen, worden er vier inwendige en twaalf uitwendige 

hoeken gevormd (Hier. 25I )., 

Deze getallensymboliek was volgens Becanus de oorsprong 

van de leer der getallen bij de Pythagorici, Hij vermoedt dat 

Pythagoras zijn kennis opdeed bij een priester in Egypte, waar 

de oertaal, het Phrygisch, sacrale taal was (Hier. 252). 

Ook de fauna en flora omvatten vele symbolen. Het paard 

was het symbool van de overwinning (Sax. 655) > een zwart deed den-
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ken aan strijdlust (Sax. 656), een wit aan vrede (Sax, 656-65?) en 

aan de zachtmoedige mens die zich onderwerpt aan God ("Ven, 975)» 

Het kalf syraboliseerde een mooi leven (Herm. 77 )> de hond wijs

heid, trouw en bescherming (Hier. 264)» de haan strijdlust en 

waakzaamheid (Got. 702 sq^), de uil waakzaamheid, sluwheid en niet 

alledaagse wijsheid (Got, 789 sq; Hier. 95) > d.e leeuwerik leven, 

geloof en standvastig gebed (Hier. 116-126) en de mus de zinnelij

ke liefde (Vert. 74). 

De Indische vijgeboom, die in het Paradijs de boom was 

van de kennis van goed en kwaad, was door God gekozen omdat hij 

door zijn vorm, gebladerte en vruchten de zwakheid van de mens il

lustreerde, diens gebondenheid aan de aarde, doch ook zijn hemel

se gerichtheid (ind. 499-5O4). 

De gewone vijgelaar symboliseerde Gods oneindige goed

heid (Vert, 56), de eik de bevrijding van de dood en de verlossing 

door Christus (Gal. 150-159)» de kwee-appel en de pijnappel de 

echtelijke liefde (Vert. 69-74» IOI-IO5) en tarwe bovennatuurlijk 

brood voor onze ziel (Hyp. 1054). 

Bloemen in het algemeen en de lelie in het bijzonder zijn 

symbool van de hoop (Pranc. 94-107). Lijnwaad doet denken aan 

lijden (Herm. 4O-42), wol daarentegen aan de mens die zich geeft 

aan Christus, het Lam Gods (Hier. I91). 

Bepaalde uiterlijke kenmerken van de kleding of uitrus

ting bij mensen of goden worden tot in de kleinste details symbo

lisch uitgelegd. 

Het purperen twijgje met wol dat de titulus der Flamines 

tooide duidde op het streven van de mens om zich te richten naar 

Christus-Koning die voor ons zijn bloed vergoot. Die titulus heeft 

bovendien de vorm van een piramide die met de top naar God gericht 

is (Hier. 19O-I92). 

De pileus die bij de Saturnalia gedragen werd symboliseer

de de redding door de ark en de lange baard en haartooi der Pran-
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kische koningen het feit dat ze op aarde het evenbeeld van God 

waren, waaraan niets veranderd mocht worden (Franc. 85).« Saters 

hadden grote opstaande oren om aan te tonen dat men aan Gods woord 

gehoor moest verlenen (Herm. 102). Hetzelfde valt te zeggen over 

Canopus, waar bovendien de vorm van het lichaam en de kleding al

luderen op hogere kennis. Zijn staf wijst op het loven van God, 

de verlossing door het kruis, het eeuwige leven, de gerichtheid 

op God en de openbaring door de H. Geest (Hier. 110-151.) . 

Een kromstaf of herdersstaf is het symbool van de H, Geest 

die de mensenkudde geleidt en de sleutel tot het eeuwige geluk 

(Hier, I43-I46). Vandaar de bisschopsstaf. De mijter bij kerke

lijke hoogwaardigheidsbekleders duidt erop dat hun verstand moet 

beschermd worden opdat ze zich geheel aan hun taak zouden kunnen 

wijden (Herm, I60)» 

De caduceus van Mercurius stelde het Kruis voor en de 

slang errond de overwonnen duivel (Hier. ^^^; Gal. 92). 

Ook twee voorstellingen van Harpocrates worden uitvoerig 

uitgelegd. De ene spoort ons aan ons aan de kinderen te spiegelen, 

te volharden en te zwijgen indien nodig. De ander illustreert de 

hogere kennis, het licht van de H. Geest, de H. Drieëenheid, de 

goddelijke liefde, de mogelijkheid om geestelijk jonger te worden, 

de groeiende invloed van Harpocrates en het gehoor verlenen aan 

God (Hier. 65-94). 

De schepel op het hoofd van Serapis herinnert er ons aan 

dat God onze schepper is (Hier. 262) en de T aan de hals van Apis 

duidt op de kruisdood van de Heiland (Hier. 265). 

Ook bepaalde handelingen hebben een symbolische betekenis. 

Knielen duidt op nederigheid door een volkomen machteloze houding 

aan te nemen (Hier. 155-156). Wie tijdens de eredienst zijn hoofd 

bedekt houdt wil aantonen dat hij niets rond zich wil horen en 

zich volledig wil concentreren. Wie echter voor iemand zijn hoed 

afneemt, wil hem gehoor verlenen (Cron. 405). Wanneer men in de 
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oudheid iemand die men wou dagvaarden bij het oor vatte, wou men op 

het hart drukken de dagvaarding niet te vergeten (Vert. 45)» 

De namen die onze verre voorouders aan de sterrenhemel ga

ven, waren ook symbolisch. Zo was Saturnus de hoogste planeet om

dat Noë-Saturnus de hoogste en eerste mens van het nieuwe geslacht 

was (Cron. 407), 

Tevens is het grootste deel der Hieroglyphica (pp, 96-269) 

gewijd aan de syuboliek der letters, 

* 

Er kan niet beweerd worden dat alle symbolen door Goro-

pius zelf zijn uitgedacht. Zeer vele passen in de traditionele 

symboliek, zoals de driehoek (265) of het getal 3 (264) als sym

bool voor de H. Drieëenheid, de slang (265) voor de zonde(val) 

(Hier. 215)> een zeis (266) voor de dood (Hier, 112), een bloem 

in het algemeen of een lelie in het bijzonder (267) voor de hoop, 

het vuur, een pijnboom, een cypres of een piramide (268) voor het 

leven, een pijl (269) voor de liefde (Hier. 178), de slang (27O) 

(263) Zie o.m. j H.K, Poot, Het groot natuur- en zedekundigh We
reldtoneel of Woordenboek van meer dan 1200 aeloude egiptische, 
grieksche en romeinsche zinnebeelden of Beeldenspraek,..., , 
Delft 1743-1750, I, p. 511. 

(264) Zie o.m. J.J.M. Timmers, Symboliek en Iconografie der chris
telijke kunst, Roermond-Maaseik 1947, p. 811-812, § I917-I9I8, 

(265) H.K. Poot, op. cit., II, p. 120, 541, 566; III, p. 252/ 

(266) ib., I, p. 264. 

(267) ib., II, p. 30-31. 

(268) ib., I, p. 56, 177; II, P. 554. 

(269) ib., III, p. 431, 

(270) ib., I, p. 499. 
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als symbool van gezondheid en welvaren omdat ze elk jaar opnieuw 

jong wordt, een fakkel (271) die het licht van de H. Geest voorstelt 

(Hier. 89), een touw (272) als teken van samenhechten (Hier. 215), 

een boek (273) voor de H. Schrift (Hier. I63), de letter T voor het 

Kruis (274)» een paard voor de overwinning (275) > pijnnoten en 

kweeappel voor de liefde (276), tarwe die op bovennatuurlijk brood 

doelt (277)» een haan die de strijdlust en waakzaamheid symboli

seert (278), een uil voor sluwheid en wijsheid (279)» een hond voor 

trouw, bescherming en slimheid (280), de lotus als attribuut bij 

Apollo (Hier. 85 sqq) (281) en de mus bij Venus (282), een clepsy

dra om het belang van de tijd te onderstrepen (Hier. 172-173) (283), 

een vinger op de mond om tot zwijgen aan te zetten (Hier. 69) (284) > 

ontwikkelde oren die aanmanen te luisteren (Hier. 94; 113; 139) 

(285) enz. 

(271) W. Molsdorf, Christliche symbolik der mittelalterlichen 
Kunst, Graz I968, p. 121, § 829. 

(272) J. Chevalier - A, Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, 
Parijs 1969, p. 235. 

(273) - E. Droulers, Dictionnaire des attributs, allegories, em-
blèmes et symboles, Turnhout, s.d. (1946), p. I29-I3O, 

- E. Kirschbaum, Lexicon der c h r i s t l i c h e n Ikonographie , Rome-
Preiburg-Bazel-Wenen 1968-, I (1968), k o l . 337-339. 

(274) - E, Drou le r s , op, c i t . , p , 211 , 
- W. Molsdorf, op. c i t . , p . 11 , § 15» 

(275) - I . P . Va le r i anus , Hieroglyphica , seu de s a c r i s Aegyptiorvun 
aliarumque gentium l i t e r i s comraentarii , l i b r i s quinquagin-
t a octo d i g e s t i , quibus a d d i t i sunt duo Hieroglyphicorum 
l i b r i Cae l i i August ini C u r i o n i s , , . , , , Lyon I626, p . 40 . 

- E. Drou le r s , op. c i t . , p . 39 , 

(276) H.K. Poot , op. c i t , , I I , pp. 46-48 . 

(277) E. Drou le r s , op. c i t . , p . 8 1 , 

(278) H.K. Poot , op. c i t , , I I , p . 165 en 624. 

(279) i b . , I I , p . 75 en 325. 

(280) i b . , I , p . 430; I I , p . 621 en 302, 

« • / , • 
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Andere symbolen zijn origineel. 

Een deel hiervan is slechts te begrijpen door Goropius' 

.- verkeerde - woordverklaringen : bv, de symboliek van het knie

len, het lijnwaad., de leeuwerik, de schepel, het kalf en de ge

tallensymboliek» 

Een ander deel heeft slechts zin in functie van Becanus' 

opvattingen over de eerste taal en de heidense godenwereld die een 

voorafbeelding zou geweest zijn van het christendom : bv, zijn 

verklaring van de betekenis van de pileus, de caduceus, de planeet 

Saturnus, de Indische vijgeboom, de afbeeldingen van Harpocrates 

en Canopus enz. 

Hier dient ook de symboliek der letters vermeld, Becanus 

is hier origineel omdat hij het letterbeeld verklaart vertrekkend 

van het postulaat dat de oertaal het Diets was. Af en toe ver

klaart hij hier de letters zelfs in een soort rebusvorm, cfr, de 

letters Hain, Pe, Zade en Quof (Hier. 224-255). 

Soms geeft hij een totaal andere betekenis dan traditio

neel wordt aanvaard bv, zijn uitleg van de bisschopsstaf (286) 

en -mijter (28?)> de mening dat links eerbaarder is dan rechts 

(281) ib. II, p. 462. 

(282) ib., III, p. 710. 

(285) E. Droulers, op. cit., p. 42, 

(284) H.K. Poot, op. cit,, II, p. 465. 

(285) ib., II, p. 108. 

(286) - G, Durandus, Prochiron, vulgo rationale divinorum officio-
rum, Lyon I55I» III> 1»5 en 15,1-4, 

- J.J,M, Timmers, op, cit,, pp. 666-669, § 1548 en 1554-1565. 
(287) - G. Durandus, op. c i t , , I I I , 1,5; 15 ,2 ; 1 5 , 5 . 

- J . J .M, Timmers, op, c i t . , pp., 666-667, § 1548-1555, 
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(Hier. 45-46 en 212-214) (288) en dat de Frankische koningen hun 

haar en baard lieten groeien om als evenbeeld van God te gel

den (289). 

Meestal dus volgde Becanus - bewust of onbewust - de tra

ditionele symboliek. In enkele gevallen week hij ervan af, voor

al in functie van zijn linguistische en historische axioma's. 

(288) - H.K. Poot, op. cit., I, pp. 113, 255, 413» 492. 
II, pp. 44, 557. 
III, p. 181, 

- I.P. Valerianus, op. cit., p. 129 van de "Hieroglyphica 
& emblemata medica". 

- E, Kirschbaum, op. cit,, II (1971), kol. 511-514. 

(289) J« Chevalier - A, Gheerbrant, op, cit,, p. 195, 
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H O O F D S T U K V 

BECi^NUS' VERTALING VAN DE "VARIA HISTORIA" VAN AELIANUS 
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In de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel bevindt 

zich in de handschriftenafdeling onder het nummer 797-8 een La

tijnse vertaling van de "Varia Historia" (jioiKCXr\ laxopCa) van 

de Grieksschrijvende Romein Claudius Aelianus (+175 - ± 235)» 

Die vertaling is ontegensprekelijk van Becanus, Niet alleen is 

ze door een secundaire hand betiteld als"Aelianus de Varia Histo

ria, interprete loan(ne) Goropio Becano", bovendien is ze door 

Becanus zelf geschreven. Dit blijkt onmiddellijk indien men het 

duidelijke, regelmatige, vaste humanistenschrift vergelijkt nB t 

bestaande autografen van Becanus zoals de emendaties in de te her

ziene uitgave van de "Origines Antwerpianae" (Plantin-Moretusmu-

seum, A 1559)» d.e opdracht voor het album amicorum van Joannes 

Douza (Universiteitsbibliotheek Leiden ms. BPL I406, f, 92) en 

Becanus' verzoek tot dispensatie van de vasten in 1572 (APM, 76, 

f 557). 

Hiermee is echter niet ten volle bewezen dat de vertaling 

van Becanus zelf is. Men zou kminen veronderstellen dat Becanus 

een vertaling van een ander humanist copieerde en dat later een 

derde ze aan hem toeschreef, In dit geval zou onze auteur echter 

de tekst doorlopend hebben overgeschreven om zoveel mogelijk kost

baar papier te benutten, In plaats daarvan laat hij links en 

rechts een tamelijk brede narge voor eventuele verbeteringen. 

Hele passages zijn geschrapt en daarna gedeeltelijk of geheel her

schreven, zodat het duidelijk is dat de persoon die de vertaling 

neerschreef er ook de maker van is. 

Bovendien vermeldt B, terloops in de Hyperborea, p, 1019 

dat hij hoofdstuk 18 van het derde boek van de 'Varia Historia' 

in het Latijn vertaalde : ".., fabulam,,,explicabo, quam Aelianus 

in varia sua historia ex Theopompo in medium produxit, LOQUATUR 

ERGO DE lïiE LATINIS VERBIS, QUIBUS EUM ANTE VIGINTI ANNOS TRIDENTI 

IN GRATIAM AMICI CUIUSDAM DONAVI." Indien hier het ganse werk be

doeld wordt maakte B, derhalve zijn vertaling om een vriend ple-
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zier te doen, en dit te Trente in de veertiger jaren. 

Afgezien van enkele plaatsen waar door bruuske emendaties 

het papier beschadigd is en later door de tand des tijds aange

vreten, is het manuscript nog goed leesbaar. 

Het is met inkt op papier geschreven en werd in een om

slag bewaard, waarop van de hand van Becanus en misschien van een 

secuidaire hand losse notities voorkomen, zoals een boekenlijst. 

Buiten de vertaling van de "Varia Historia" bevat het nog 

de Griekse tekst van de brief van (de pseudo-) Phalaris aan Axio-

chus met een Latijnse vertaling, eveneens van Becanus, 

De vertaling omvat de 14 boeken van de "Varia Historia" 

en is volledig op drie hoofdstukken na : hfst, 55» 56 en 57 van 

boek XIV, Het manuscript bestaat uit 15O folio's, recto en verso 
r V V 

beschreven, f 1 bevat de brief van Phalaris, f 1 tot en met 4 

zi;jn blanco. Vanaf f 5 begint de vertaling van Aelianus, 

Hoe het handschrift in het bezit is gekomen van de Ko

ninklijke Bibliotheek is niet geweten. 

We hebben gemeend er goed aan te doen het uit te geven in 

een aparte tomus. Hier volgt alleen een korte bespreking van de 

manier van vertalen van Becanus. 

Een eerste uitgave (29O) van het volledig oeuvre van Ae

lianus werd verzorgd door Conrad Gesner (15I6-I565) en bevatte 

de werken, niet alleen van Claudius Aelianus, doch ook van Aelia

nus Tacticus, auteur van de Tactica, die leefde onder de keizers 

Trajanus en Hadrianus, Volgens Gesner en sommige anderen waren 

de twee Aeliani dezelfde auteur. Het werk verscheen te Zurich in 

1556 en had als titel : "Claudii Aeliani Praenestini Pontificis 

(290) Zie ook : Ph. Bernard, Rapport adressé a M, Ie Ministre de 
1'intérieur sur deux manuscripts deposes a la Bibliothèque 
Royale, contenant l'un l'abrégé des oeuvres et l'autre la 
traduction latine des Histoires Diverses d'Elien, Brussel 
I846, pp. 16 sqq. 
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et Sophistae, qui Roraae sub imperatore Antonio Pio vixit«...opera, 

quae extant, omnia, graece latineque e regione, uti versa hac pa

gina commemorantur : partim nunc primum edita, partim multo quam 

antehac emendatiora in utraque lingua, cura et opera Conradi Ges-

neri, Tigurini,.,," 

De allereerste Griekse uitgave van de "Varia Historia" 

was echter reeds een tiental jaren vroeger in Italië verschenen 

door de zorgen van Camillus Peruscus (patruscus, Camillo Perusco 

of Peruschi) : "Aeliani variae historiae libri XIV, Ex Heraclide 

de rebus publicis commentarium, Polemonis physionomia, Adamantii 

physionomiai Melampodis ex palpitationibus divinatio. De neviai", 

Rome 1545» 

Drie jaar later verscheen de eerste Latijnse vertaling : 

"Aeliani de varia historia libri XIIII, nunc primum & latinitate 

donati & in lucem editi, lusto Vulteio Wetterano interprete", Ba

sel 1548. 

Die vertaling van Vulteius werd door Gesner in zijn ge

noemde editie opgenomen, mits enkele kleine wijzigingen. loannes 

Heroldus (johann Heroldt, Basilius, Acropolita, 1514-1567) nam 

in zijn "Exempla virtutum et vitiorum.,.", Basel 1555> de versie 

van Vulteius integraal over en publiceerde ze naast de Griekse 

tekst, 

In 1587 verzorgde loannes Tornaesius (Jean II de Tournes, 

1539-1655) de volgende editie met vertaling van de "Varia Histo

ria" : "Aeliani Variae Historiae, item Rerumpublicarum Descriptio-

nes ex Heraclide, graece et latine", Lyon 1587» ^^ Griekse tekst 

was die van Gesner, de vertaling van Vulteius, doch zgz, beter 

aangepast aan de grondtekst. Het werk zou nog herhaaldelijk her

drukt worden, o.m. te Lyon in I6IO en te Geneve in I625. Deze 

edities werden later dan nog door anderen herdrukt. 

Steunend op de uitgaven van Peruscus en Gesner werd de 

Griekse tekst opnieuw uitgegeven door loannes Scheffer (162I-I679) 
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te Straatsburg in 1647 en 166.2. Deze uitgave werd opnieuw bezorgd 

door Tanaquil Faber (Tannegui Ie Fè(>))-vre,1615-1672) te Saumur in 

1668 en door Joachim Kuhnius (1647-I697), te Straatsburg in 1685, 

Ook hier werd de Latijnse vertaling van Vulteius opgenomen en in 

latere edities gold deze vertaling nog altijd als zeer goed, of

schoon ze steeds lichtjes bewerkt werd, o.n, door Jacobus Perizo-

nius (Jacob Voorbroek, I65I-I715) en Abraham Gronovius (l695-

1775) : 

"Cl, Aeliani Sophistae Varia Historia. Ad Mstos Codices 

nunc primum recognita et castigata. Gum versione Justi Vulteii, 

sed innumeris in locis ad graecum auctoris contextum emendata, 

et perpetuo commentario Jacobi Perizonii", Leiden 1701» 

"Cl. Aeliani Sophistae Varia Historia, Gum notis inte-

gris Conradi Gesneri, Joannis Schefferi, Tanaquilli Pabri, Joachimi 

Kuhnii, Jacobi Perizonii et interpretatione latina Justi Vulteii 

innumeris in locis emendata, Curante Abrahamo Gronovio, qui et 

suas adnotationes adjecit". Leiden (-Arasterdam-Rotterdam-Utrecht-

Den Haag) 1751. 

Om Becanus' totale onafhankelijkheid van de vertaling van 

Vulteius aan te tonen zullen we zijn tekst vergelijken met die 

van Vulteius, met daarnaast de herwerkte versie van Tornaesius, 

Perizonius en Gronovius, 

Wanneer we echter verschillende vertalingen vergelijken 

bestaat het gevaar dat ze op een andere Griekse grondtekst ge

maakt zijn. Daarom kozen we als te vergelijken teksten twee 

hoofdstukjes zonder problemen van tekstkritische aard : het eer

ste van boek I dat aan die voorwaarden voldeed, nl. 1,25 en het 

eerste van boek XIV : XIV,I6. 

Hiervoor gebruikten we de kritische uitgaven van R, Her-

cher : 



I 

i 
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- Aeliani de natura animalium, varia historia, epistolae 

et fragraenta, Porphyrii Philosophi de abstinentia et de antro 

nympharura, Philonis Byzantii de septem orbis spectaculis, recogno-

vit adnotatione critica et indicibus instruxit Rud. Hercher, Pa

rijs 1858 (Scriptorum Graecorum Bibliotheca, 44)» 

- Claudii Aeliani Varia Historia, Epistolae Fragmenta, 

ex recognitiona Rudolphi Hercheri...., Leipzig 1866 (Bibliotheca 

Teubneriana)• 



J 
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I>25 -. üspl, FopylTou Hal IIpoTayópou. 

'Ev Totc; "EWriaL TOXQ ndXai (laxpfi xfj bó^T\ biénpene VopyCac, 

b AeovTfvot; $i,Xo\(£ou ual Upw-vayópaq, ATHIOHP ITTOU* Tfj bï croipfa 

xoaouTov èXeCnovxo, oaov avbpSSv naXbeQ, "Eotne y'̂'P "(^^ h b6ï,a 

[ir] ndtvu Tl anpipfec; JIT̂ TE 6pSv, [iriTe anoueLV* ëv-&ev Tot nat noXXh 

o^f&XXexai f Kal xb. (lèv uaxaxap îiCeT̂d-> Ŝt &?; i\>evbexai, 

Vertaling van Yulteius 

De Gorgia & Protagora. 

Veteriim Graecorum aetate, siomma gloria floruerunt, Gorgias Leon

tinus Philolai filius, & Protagoras filius Deraocriti, Sapientia 

vero tantum abfuerunt, quantum a viris pueri. Nam fama quodamrao— 

do videtur noh semper veritatem perspicere, & audire, Quam ob 

causam saepenumero fallit, & tum ad gratiam blanditur, tum etiam 

mendacia spargit. 

Herwerking van Tornaesius 

De Gorgia & Protagora, 

Veterum Graecorum aetate, summa gloria floruerunt, Gorgias Leon

tinus Philolai filius, & Protagoras filius Democriti. Sapientia 

vero tantum abfuerunt, quantum a viris pueri. Videtur enim homi-

num opinio, non nimis acute aut cernere, aut audire, Quam ob cau

sam saepenumero fallit, & tum ad gratiam blanditur, tum etiam men

dacia spargit. 

Herwerking van Perizonius 

De Gorgia & Protagora, 

Inter veteres Graecos longe excelluerunt gloria Gorgias Leontinus 

supra Philolaum & Protagoras supra Democritura, Sapientia vero 
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tantum ab illis superabantur quantum a viris pueri, Videtur enira 

Pama non prorsus accurate aut cernere, aut audire, Quam ob cau-

sam & saepenumero fallitur, & haec quidem per gratiam largitur, 

mentitur vero illa. 

Herwerking van Gronovius 

Komt woordelijk overeen met die van Perizonius, behalve de laat

ste zinsnede : .... illa vero mentitur i.p.v. .... mentitur vero 

illa. 

Vertaling van Becanus 

De Gorgia & Protagora. 

Apud priscos illos Graecos Gorgias Leontinus Philolao & Protagoras 

Democrito longe nominis existimatione anteibant, Verum sapientia 

tantum ab illis aberant quantum a viris pueri. Videtur enim ho-

minum opinio non valde accurate nee videre nee audire. Ex quo ef-

ficitur ut in plurimis fallatur & haec quidem pei" gratiam falso 

tribuat illa vero meritis perfide detrahat. 



\ 
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- 'Ev ToXc, "EXXriai, Arnaoup (TTGU. 

De typisch Griekse zegswijze '"Ev Tof^ "EWTIOI XOVC. ncfA.ai," 

kan moeilijk woordelijk in correct Latijn vertaald worden, 

Yulteius en Tornaesius vertalen tamelijk vrij "Veterum Graeco-

r\ini aetate" terwijl Perizonius, Gronovius en Becanus het voor

zetsel "év" weergeven door "inter" en "apud" en "TOTC; nóiXai," 

vervangen door een adjectief. Becanus benadert met "priscus" 

misschien meer de betekenis van "ixd^aL" en versterkt bovendien 

"Graecos" met "illos". 

Voor de datief "bó^x]" vinden we bij allen een ablatief : 

"gloria" bij Vulteius, Tornaesius, Perizonius en Gronovius, en 

het meer expletieve "nominis existimatione" bij Becanus, 

Perizonius, Gronovius en Becanus vertalen het adjectief "[ianpff" 

door het bijwoord "longe", Vulteius en Tornaesius geven met 

"summa gloria" een letterlijker vertaling, doch verstaan 

"^ikoXdov" en "AT]|iOHp(TTOU" niet als een genitief bij "6i,£npene" 

doch als een patronimicum : "Philolai filius....filius Democri-

ti", 

"Aianp^nu -vivóc," vertalen Perizonius en Gronovius door "excel-

lere supra aliquem" terwijl Becanus de genitiefconstructie ver

vangt door een datiefconstructie met "anteire alicui" en even

eens het imperfectiim bewaart, 

- Tfj 5è oocplTa naXbec,. 

"6é" wordt door Becanus vertaald met "verum", door de anderen 

met "vero". De datief "ao9i'<?" wordt overal de ablatief "sa-

pientia" en "TOOOUTOV .... oaov" "tantum,..,quantum", 

"AelTnojiai," in de betekenis "onderdoen voor" vertalen Perizo

nius en Gronovius door "superari" terwijl Vulteius, Tornaesius 

en Becanus het Grieks meer benaderen met "abesse" en Becanus 

bovendien het imperfectum bewaart. 
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- " E o i H E &H0\5eLV. 

Overal vinden we voor ""EOIHS" "videtur" met een persoonlijke 

constructie. Het enclytische "UÓQ" wordt alleen vertaald bij 

Vulteius : "quodammodo", 

Vulteius, Perizonius en Gronovius geven "Só^a" weer door "fama", 

terwijl Tornaesius en Becanus "hominura opinio" prefereren. Zo

als Becanus "Sd^ri" in de eerste passus minder vaag vertaalde 

door "noininis existimatione" legt hij dus ook hier het woord 

uitvoeriger uit, 

"ncïvu" wordt op diverse manieren vertaald : door Tornaesius 

"nimis", door Perizonius en Gronovius "prorsus", door Becanus 

"valde" en door Vulteius zelfs "semper". 

"TI, inpipèc" vertalen allen door een bijwoord, behalve Vulteius 

die "veritatem" schrijft, : Tornaesius door "acute", Perizonius, 

Gronovius en Becanus door "accurate". 

Voor "èpSv" vinden we bij Vulteius "perspicere", bij Tornaesius, 

Perizonius en Gronovius "cernere", bij Becanus gewoon "videre". 

Alleen Becanus behoudt de dubbele ontkenning "\i^ ... jit̂ xe ... 

laVjxe" : "non... nee...nee", 

- ëvOev <\>e6be-za\,. 

Allen vertalen "ëv-&ev" door "quam ob causam" en behouden de 

Griekse constructie, behalve Becanus die "efficitur" door een 

ut-zin laat volgen, doch in "ex quo" het begrip "uit" van " 

bewaart, 

" Hal" vèèr "noXKh." wordt slechts door Perizonius en Gronovius 

weergegeven : "et", 

Becanus alleen bewaart van "noXXh." het begrip "veel" in "in 

plurimis", terwijl de anderen vager vertalen n^t "saepenumero", 

Allen vertalen "atpaWoj" door "fallere", doch alleen Vulteius 

en Tornaesius begrijpen "acpaWsTai," als mediaal terwijl de ove

rigen het als passief beschouwen. 
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Iedereen tracht ook van " HaTaxapf^oiiai," het element "x(£pt(;" 

te behouden door "gratia" : Vulteius en Tornaesius vertalen "ad 

gratiam blanditur", Perizonius & Gronovius "per gratiam largi-

tur" en Becanus "per gratiam tribuat", 

" TJ( [xtv -vh. St" wordt bij Vulteius en Tornaesius vertaald 

door "tum...tum", door de anderen door "haec quidem illa 

vero", ofschoon Perizonius "mentitur vero illa" verkiest en al

zo de Griekse woordorde verwaarloost, 

" ((jei56ei;ai," vinden we bij Perizonius en Gronovius gewoon ver

taald door "mentitur", Vulteius en Tornaesius gebruiken de om

schrijving "mendacia spargit", terwijl Becanus weeral de beteke

nis verduidelijkt met "meritis perfide detrahat". Bovendien 

was hij omwille van de ut-constructie verplicht bij "tribuat" en 

"detrahat" de conjunctief te gebruiken. 
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XIV,16 -nept 'innovCHou ^)\,XoxiyiCac, 

^InnóviHOQ b KaKXCov èpo\5XeTo avbpiavxa (tvaax'qaai xf\ na'v()(bi 

avdQr\[xa, 'Enel hé XIQ auvePouXeuae 7xap2< TloXvKKeCx(jy HaTaaneuaaai 

xh aya^na, OUH ê(pr] npoai'^eiv TOLOUTW &.vaQri\j.ax \,, ov x^v bó^av oux 

o (5tva-0e"t(;, èaXX'b noi'^oaq ë^eu AfjXov Y^Pj "C °^ èpcóvxsi; Tr̂ v xéx-

vr|V e\ieXXov xhv ïïo^ijK^e LTOV, &/\X.'OUH ènefvov ayaa-öai. 

Vertaling van Yulteius 

De Hipponici ambitione, 

Hipponicus Calliae filius statuam ponere, sacrosanctum patriae 

donarium in animo habebat. Gum igitur quidam ei consuleret, ut 

a Polycleto fingendam imaginera curaret j Non, inquit, se eiusmodi 

donarium apud animum proposuisse, cuius gloria non ad consecrato-

rem, sed ad factorem sit reditura, Etenim liquere, spectatores 

in ea statua magis artem & industriam Pulycleti, quam suam libe-

ralitatem & munificentiam admiraturos esse. 

Herwerking van Tornaesius 

De Hipponici ambitione, 

Hipponicus Galliae filius statuam ponere sacrosanctum patriae do

narium in animo habebat. Gum igitur quidam ei consuleret, ut a 

Polycleto faciendam iraaginem curaret : negavit se huiusmodi dona

rium esse curaturum, cuius gloria non ad consecratorem, sed ad 

artificem sit reditura. Sane enim manifestum est, spectatores 

in ea statua spectanda magis artem & industriam Polycleti, quam 

Hipponici liberalitatem & munificentiam admiraturos esse. 
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Herwerking van Perizonius 

De Ilipponici ambitione, 

Hipponicus Calliae filius statuam erigere Patriae dedicatam, in 

animo habebat. Quum igitur quidam ei suaderet ut a Polycleto fa-

ciendam curaret statuam : negavit se huiusmodi donario applicitu-

rum esse animum, cuius gloria non ad consecrantem, sed ad artifi-

cem sit reditura, Certum enim esse, ut qui spectarent artem, Po-

lycletum essent, non vero Hipponicum, admiraturi» 

Herwerking van Gronovius 

Letterlijk dezelfde als die van Perizonius, 

Vertaling van Becanus 

De Hipponici ambitione. 

Hipponico Calliae filio in animo erat statuam publico patriae 

ornamento dedicare. Consulente igitur quoquam ut simulachrum a 

Polycleto faciendum curaret negavit sibi curae futurum eiusmodi 

donarium cuius gloriam non is qui posuisset sed is qui fecisset 

asset habiturus. Perspicuum anim erat eos qui artificium cerne-

rent non illius sec Polycleti admiratione capiendos fuisse. 
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- 'innóviKot; hvdQr][ia, 

"Bo\5\oaat" geven allen weer door "in animo habere", behalve 

Becanus die "in animo erat" verkiest en "Hipponicus" niet als 

onderwerp bewaart doch er een datief van maakt. Hij behoudt 

"kvdQTnia als substantief : "ornamento" en legt het nader uit 

met "publico", Vulteius en Tornaesius vertalen meer sacraal 

"sacrosanctum donarium" en Perizonius en Gronovius vervangen 

het door een bijgevoegd participium perfectum : "dedicatam" 

"kvCccrwii" wordt door Becanus vrijer vertaald met "dedicare" 

terwijl de anderen de betekenis "oprichten" beter weergeven met 

"ponere" (Vulteius en Tornaesius) en "erigere" (Perizonius en 

Gronovius). 

- 'Enet ^é iic, Het. 

"éneP' vertalen Vulteius, Tornaesius, Perizonius en Gronovius 

door "cum" of "quum", Becanus verkiest een ablativus absolutus, 

Vulteius, Tornaesius en Becanus geven " au(iPouXei5ü)" weer door 

"consulere", Perizonius en Gronovius door "suadere". 

Het is merkwaardig dat " HaTaoHeutJaoci, TO a.yaK[ia" door allen ver

taald wordt door "curare statuam, imaginera of simulachrum" met 

een gerundivum. Alleen Vulteius gebruikt het gerundivum van 

"fingere", de andere van "facere". 

Zoals Aelianus voor afwisseling zorgt door " avbpidc,^* uit de 

eerste zin hier te vervangen door " aytx̂ M-a", vertalen Vulteius 

en Tornaesius i.p.v. "statuam" j "imaginem" en Becanus "simula

chrum", Perizonius en Gronovius herhalen "statuara", 

" ouH ecpri" wordt door Vulteius letterlijk vertaald "non, inquit", 

de anderen schrijven "negavit", 

"npoa^^ei,v" wordt nader omschreven door Vulteius : "apud animum 

proposuisse" en door Perizonius en Gronovius : "appliciturum 

esse animum". Tornaesius vertaalt gewoon "esse curaturum" en 

Becanus construeert een datief van strekking : "sibi curae futu

rum". Alleen Vulteius bewaart het Griekse futurum niet. 
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"TOIOUTOV avdt'öriiJ.a" vertalen allen door "huiusmodi, of eiusmodi 

donarium"• 

Overal wordt ook het betrekkelijk voornaamwoord in de genitief 

bewaard. 

Alleen Becanus bewaart de Griekse constructie met "gloriam" als 

lijdend voorwerp en "habere" als werkwoord, 

"b iva^eCc;" en "n noir\oaQ" konden niet letterlijk vertaald wor

den vermits het Latijn geen aorist heeft en in het actief zelfs 

geen verleden deelwoord, Vulteius en Tornaesius maken er sub

stantieven van : "consecrator" en "factor" of "artifex". Peri-

zonius en Gronovius verkiezen een participium praesens en een 

substantief : "consecrans" en "artifex", Becanus construeert 

betrekkelijke bijzinnetjes in het verleden met als antecedent 

"is" "is qui posuisset", "is qui fecisset", 

- Aff\ov Y^P aYa0-&ai, 

"AfjXov" wordt op diverse manieren vertaald : door Vulteius 

"liquere", door Tornaesius "Sane manifestum est" door Perizo-

nius en Gronovius "Certum esse", door Becanus "Perspicuum erat", 

"Ol èpGSvTEc;" vertalen Vulteius en Tornaesius door een substan

tief : "spectatores", Perizonius, Gronovius en Becanus door een 

betrekkelijk bijzinnetje : "qui spectarent" en "eos, qui cerne-

rent", 

" Tr|V T^xvnv" wordt bij Perizonius en Gronovius "artem" en bij 

Becanus het meer concrete "artificium", Vulteius omschrijft 

"in ea statua" en Tornaesius "in ea statua spectanda", 

Vulteius en Tornaesius halen verder de constructie van de Griek

se zin overhoop en vertalen " T^V IloX6>iXeiiov kXX'' oun éxervov" 

"raagis artem & industriam Pplycleti, quam suam (bij Tornaesius j 

Hipponici) liberalitatem & munificentiam", 

Evenals Tornaesius verduidelijken ook Perizonius en Gronovius 

" ènstvov" door "Hipponicum", 
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Becanus benadert het dichtst de Griekse tekst ofschoon hij de 

woordorde niet respecteert en de accusatieven " IloiVuHAe ITOV" 

en " eneTvov" vervangt door objectsgenitieven bij "admiratione", 

"ayoca'öab" wordt door Vulteius, Tornaesius, Periaonius en Gro-

novius vertaald met "admirari', door Becanus met "adniratione 

capi". De anderen geven " H£X^.CJ" weer door een futurum, Beca

nus echter door een gerundivum zodat hij in "fuisse" de verleden 

tijd van "è|j.e\\ov" kan bewaren. 
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Ph. Bernard, die in I846 over het handschrift een rapport 

opmaakte meent "que Goropius s'est fait une loi de traduire son 

auteur aussi littéralement que possible" en constateert "qu'il 

n'avait sous les yeux que Ie texte grec et qu'il n'a consulte au-

cune traduction".'(291) 

Dat Becanus zich alleen liet leiden door de Griekse tekst 

en niet steunde op de vertaling van Vulteius staat vast. Zijn 

tekst verschilt meestal totaal van die van zijn voorganger tenzij 

occasioneel en op enkele plaatsen waar het bijna niet anders kon 

of beiden moesten hetzelfde woord gebruiken : b.v, in 1,25 : "sa-

pientia" voor " oocpta", "viri" voor " avbpec," f "pueri" voor 

" naïbec;" en in XIV,I6 : "patria" voor " na-zpCc^" en "gloria" voor 

" 6(5^a". 

Toch schijnt het misschien overdreven te beweren dat hij 

"aussi littéralement que possible" vertaalt. 'Vel is het waar dat 

hij tracht in de mate van het mogelijke de Griekse tekst te bena

deren, doch, liever dan in een letterlijke vertaling stuntelig 

Latijn te schrijven, verkiest hij mooie volzinnen met typisch La

tijnse constructies. 

Hij schijnt dus na te streven wat als ideaal van vertaling 

geldt : de grondtekst zo volledig mogelijk weergeven- in een sier

lijke taal. 

Hij blijkt ook graag de betekenis van een Grieks woord in 

zijn vertaling nader te omschrijven zodat hij b.v, in 1,23 " 5<5E,a" 

vertaalt door "nominis existimatio" of door "hominura opinio", 

" uaxaxapfĴ oiiai," door "per gratiam f also tribuere" en "(l;e\56ojiai" 

door "meritis perfide detrahere". 

(291) ibidem, p. 39 





274. 

Ook e lde r s in z i jn v e r t a l i n g t r a c h t h i j de l e z e r zo nauw

keur ig mogelijk i n te l i c h t e n over de ve r t a a lde t e k s t : 

Bij de Griekse namen geeft h i j vaak t e r v e r d u i d e l i j k i n g 

een La t i jnse v e r t a l i n g of v e r k l a r i n g : 

b . v . XII ,1 : Ai,S< xauxa TO i, cl ^couaefc; 'éxi naibCov ouaav 

ènaXouv MI,\TC5. 

, atque i d c i r c o Phocenses cum p u e l l a adhuc a s se t 

parvula i.ïilto quasi miniatam d icas earn vocarunt 

(f 102^) . 

XI I ,5 '• "OTI, Aatc; r) txaCpa, wq, (fr\aiv 'Apiaxo(pdvr]Cf b 

Bu^^fJvTLo ,̂ Hal 'A^fvTi éHaXefTO, 

Aris tophanes Byzantius p r o d i d i t Laiden meretricem 

Axinen, id e s t asciam, f u i s s e , nuncupatam (f 107 )• 

XII ,15 ! r\ 6è (TI5E;) inenp (Tvaxo, T.Cye\,ov' Hal Eix\i£Xtxic, 6i& 

Toö óv6\xa%0Q KaxeaCyaacv apa ahióv, 

respondi t ; Sigaeum, eoque nomine concinne homini 

s i len t iura imposui t , Sigaeum enim vernaculo Graeco-

rum sermons a S i l e n t i o d i c i v i d e t u r (f 109 )• 

XII ,31 i naX knX TOI;TOI,<; PA-UHUC; , xic, kyiaXeïxo . . . . » Kal 

èv 2upaHO\5aai,(; 'n.6x{x)i,oc,' inXr]^ bh anc? xivoc, éy-

Xwp^ou ^aoiXiwc,, 

Adhaec erat quod Glycy, id est dulce, vocaretur 

Fuit etiam Syracusis quod Poliiim ab Rege quopiam 

eius civitatis erat nuncupatum quod Latinis homini-
/ V\ 

bus si interpreteris canum dicas (f 113 ).» 

Typisch Griekse begrippen zoals de naam van een maand, 

heloten, ostracisme, krijgen een korte toelichting, 

b . v . 1 1 , 2 5 : Triv eviTT]V TOÖ i-irivbc, xoO @apyr\Xi,ü!>\>oc, 

Sextum diem mensis Thargelionis qui undecimus Grae-

cis a solstitio aestivo computatur (f 25 ). 
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X I I I , 1 9 i Thv bt 'HaTooov Tó5v EIXCSTOJV, Xiyovxa o^c, xp^ 

yeupYefV. 

Hesiodum v e r o Hi lo tum, quo nomine servorum genus 

quoddam v o c a b a t u r , eo quod d o c e a t q u i a g r o s c o l e r e 

o p o r t e a t (f 152"^). 

X I I I , 2 4 J liXeiaQévT]Q bt o 'AQ-qvaVoc, t o beXv k^oaxpayiCK.eodai 

npfiixoc, e[ar\yr]adixe\)oqf ahrhq ëxuxe X?\Q naxabCHriQ 

n p Ö T O c ; , 

Clisthenes item Atheniensis cum primus ad populum 

tulisset Ostracismum esse necessariiim (quod iudicii 

genus erat quo per suffragia viris plus satis ex-

cellentibus e Civitate eiectis Reipu. reddebatur 

aequalitas) primus ipse in condemnationem incidit 

(f l??""). 

'.7anneer h e t voor A e l i a n u s d u i d e l i j k was d a t e r over G-rie

ken s p r a k e was , meent Becanus d i t nog eens s p e c i a a l t e moeten v e r 

me lden , 

b . v , 111 ,41 : "OTI, xh noXuHopTteTv ol apxotToi, lov6\iat!,ov $ \ \5e iv . 

Quod multorura f ruc tuum f e r t i l e e s s e t i d v e t u s t i o r e s 

Graecorum q)^uei,v d i c e b a n t ( f 46 )» 

A l s A e l i a n u s een vreemd woord i n h e t G r i e k s v e r d u i d e l i j k t , 

d o e t Becanus d i t i n h e t L a t i j n , 

b . v . IX,16 ; avxh bt TouvoiJ.a etc; xr]v 'E\A.(5&a, (paaCv (cppcfaiv), 

lnno|it.Yi*l(; b6vaxai, 

ipsumque nomen si latine reddatur significare id 

quod equi admistione constat (f 86 ), 

Citaten kunnen uitvoeriger weergegeven worden dan bij Ae

lianus, Zo wordt in XII,27 vers 4 van de eerste zang van de Ilias 

geciteerd. 





276. 

Becanus vertaalt verzen 3> 4> en een deel van 5» 

Soms veroorlooft hij zich ook vrijheden wat de indeling 

in hoofdstukken betreft. 

Boek IV van de "Yaria Historia" bevat normaal 29 hoofd

stukken, bij Becanus echter 50 omdat hij hfdst. 9 splitst in "De 

Pxatonis modestia" en "De Aristotelis ingratitudine" (f 52 & 55 J» 

ofschoon hij oorspronkelijk slechts één titel voorzag. Om een of 

andere reden verkoos hij de traditionele indeling te wijzigen. 

Elders voegt hij twee hoofdstukken tesamen. Boek VII,10 

en 11 worden onder één titel verenigd : "De Socratis uxore" 

(f 71^), zodat dit boek slechts 2ü hfst, telt i.p.v. 21. 

Zoals reeds gezegd ontbreken in boek XIV hfst. 55> 56 en 

37» Ongetwijfeld is dit toe te schrijven aan een vergetelheid 

van Becanus of van de copist die het handschrift schreef dat Be

canus consulteerde, indien hij geen gedrukte uitgave bezigde. 

Zoals ook Ph. Bernard schrijft is Becanus' vertaling niet 

perfect (291). Is een perfecte vertaling wel mogelijk ? Tradut-

tore traditore. In ieder geval heeft hij in een tijd dat een 

tekstkritische uitgave nog niet bestond, de Griekse tekst getrouw 

in een mooi Latijn omgezet en alzo bewezen beide klassieke talen 

perfect te beheersen. 

(291) ibidem, p. 59, 
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Becanus ging prat op zijn 'ontdekkingen' (292) en het ver

vulde hem met fierheid en vreugde dat hij heidendom en geschiede

nis kon verzoenen met het Oude Testament (293). 

Nochtans namen weinig tijdgenoten hem ernstig en in latere 

eeuwen gold hij als een naïef dilettant (294)» Toch was hij ook 

een ontwikkeld man die naast geneeskunde, wijsbegeerte en wiskunde 

ook talen studeerde, zodat hij een perfekte kennis had van Latijn, 

Grieks en Hebreeuws en naast het Nederlands ook het Frans, Duits, 

(292) b.v. : "Verum ne citra utilitatem de nomine "Britten" dipu-
tavero, adiiciam appendicem non contemnendara, qua & opinio-
nem meam confirmabo & Pliniura a dubitatione quadam eximam. 
Qua de causa non dubito (si revivisceret) quin gratias mihi 
maximas acturus esset" (Nil. 310)« 

: "Quae autem haec sit herba, quam Plinius describit, 
ego primus mihi videor invenisse, sicut et primus nominis 
inveni interpretationem, quam plurimis deinde communicavi" 
(Nil. 311). 

: "....dum intelligent me plus opis quam Macrobium & 
Ovidium & ceteros antiquos scriptores attulisse ad Saturna
lia omnemque eorum ritum & caeremonias explicandas...,,. 
Habeo enim Romanas origines longe altius & verius repetitas, 
quam quisquam hactenus tradere vel potuerit vel attentarit" 
(Voorwoord van de Cronia aan de Granvelle, p, 493 (sic), 

(293) "Nemo credat quanta voluptate perfundar, dum hanc Mosaicae 
historiae cum ipsa natura & profanorum traditione convenien-
tiam contemplor" (ind. 527, b). 

(294) Cfr. J.H, Halbertsma in de Handelingen van het zevende Neder-
landsch Taal- en Letterkundig Kongres, gehouden te Brugge, 
den 8, 9 en 10 september 1862, Gent-'s Gravenhage, I863, 
p. 240 : Over Becanus' Origines Antwerpianae : "Deze lijvige 
foliant telt niet minder dan 1100 bladzijden, waerin bergen > 
van geleerdheid in schrikkelijke wanorde op elkander gesta
peld liggen, en zulks om afleidingen, die aen krankzinnig
heid grenzen, waer te maken Doch gelijk men een pa
rel op een mestfaelt vindt, ze komt dit dwaze boek de eer 
toe van het Gotische Onze Vader het allereerst wereldkundig 
te hebben gemaakt." 
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Engels, Italiaans, Spaans en misschien ook Zweeds en Syrisch be

heerste . 

Zijn belezenheid was enorm : een tweehonderdtal eigentijd

se, middeleeuwse en vooral antieke auteurs worden aangehaald, ver

geleken en gesynthetiseerd tot een passend geheel dat zijn theo

rieën staaft (295). 

(295) - worden meer dan 20 keer geciteerd : Aristoteles, Caesar, 
Diodorus van Sicilië, Herodotus, Hesiodus, Homerus, Hora-
tius, üvidius, Plato, Plinius, Plutarchus, Ptolemaeus, 
Strabo, Tacitus, Varro, Vergilius, 

- meer dan tien keer : Agathias, Ammianus Marcellinus, Cice
ro, Dionysius van Halicarnassus, Eustathius, H^eronymus, 
Livius, Lucanus, Macrobius, Pausanias, Pomponius Mela, 
Procopius, Theophrastus, 

- passim : Accius, Aelianus, Aeschylus, Aesopus, Albertus 
Crantsius, Althamarus, Anacreon, Annius, Antiochus van 
Syracuse, Antonius Morlianus, Apollodorus, Apollonius van 
Rhodus, Appianus, Apuleius, Aratus, Aristarchus, Aristo
phanes, Arnobius, Arrianus, Athenaeus, üthenagoras, Au-
gustinus, Aulus Gellius, Ausonius, Aventinus, Beatus Rhe— 
nanus, Berosus, Bocchus Maurus, Bonaventura, Callimachus, 
Cassiodorus, Catullus, Claudianus, Cleanthes, Clemens 
Alexandrinus, Clitarchus, Columella, Conon, Ctesias, De
mosthenes, Dio Cassius, Diogenes Laertius, Dionysius 
Alexandrinus, Dionysius Rhetor, Dioscorides, L. DoLTiitius, 
Donatus, Eginhart, Ennius, Ephorus, Epiphanius, Erasmus, 
Eratosthenes, Euripides, Eusebius, Eutropius, Fagius, 
Pestus Pompeius, Flavius Yopiscus Syracusanus, Galenus, 
Gevarra, Fernandus Gonsalius, Gregorius van Tours, Guiliel-
mus Ghoulius, Gyraldus, Hecataeus van M^lete, Hermolaeus, 
Hesiochus van Milete, Hesychius, Hippocrates, Hyginus, 
lamblichus, I^rnandes, I^sephus, lustinus, luvenalis, Lac-
tantius, Lazius, Lucianus, Lucillius, Lucretius, Manethon, 
M, Manilius, C. Manlius, Mantuanus, Martialis, Martianus 
Capella, Maternus, Melanchton, Minucius Felix, Musa, Naza-
rius, Nearus, Nonius Marcellus, Nonnus, Olympiodorus, 
Origenes, Grosius, Palladius, Paullus Aemilius, Paullus 
Manutius, Persius, Petrarca, Pherecydes, Philetas, Phili-
nus, Pj^ornutus, Pindarus, Plautus, P^otinus, Polybius, 
Posidonius, Priscianus, Probus, Propertius, Protogenes,' 
Pseudo-Berosus, Quintilianus, Quintus Curtius, Raimondus 
de Sevilla, Regino, Rufinus, Sappho, Saxo, de Scaligers, 
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In functie van zijn werk ging zijn belangstelling verder 

dan taalkunde, godsdienst of geschiedenis. Hij verzamelde curio

siteiten zoals een Indische barnsteen (296) of een Indiaanse plui-

mentooi uit Brazilië* (297) • Hij was ook een ervaren niimis-

.,/,. Schudus, Scotus, Senaca' Servius, Sidonius Apollinaris, 
Silius, Solinus, Sophocles, Statius, Stephanus, Suertonius, 
Tarasius, Tatianus Syrus, Terentianus Maurus, Terentius, 
Tertullianus, Theocritus, Theodoretus, Theophilus, Theo-
phylactus Aegyptius, Theopompus, Thomas a Kerapis, Tibul-
lus, Timaeus, Trebellius Pollio, Troezenius, Trogus Pom
peii us , Tullius Tiro, Turnebus, Tzetzes, Valerius Flaccus, 
Vegetius, Velleius Paterculus, Verrius Flaccus, Vivès, 
Xenophon, Zenodotus. 
Daarenboven citeert hij uiteraard vele bijbelteksten, daar 
hij de heidense auteurs trachtte te verzoenen met de Hei
lige Schrift. 
Worden het meest aangehaald : Horatius, Herodotus, Ovidius, 
Homerus, Strabo en vooral Vergilius (meer dan 90 keer), 
Becanus' voorkeur ging naar schrijvers die het best zijn 
theorie illustreerden dat het oorspronkelijke geloof het 
latere christendom aankondigde. Hij verkoos geen auteurs 
méér "quara illos qui ab exteris religionis nostrae homini-
bus ea sibi petunt, quibus sacra scriptura accepit adiu-
menti, quo vel facilior ad credendum, vel de occultis 
mysteriis, admirabilior reddatur, Nusquam igitur luben-
tius soleo diversari quara apud I/Iinutium Felicem, Arnobium, 
Tatianum, l^stinum martyrein, Athenagoram, Clementem Alexan-
drinum, Eusebium et alios eiusdem vel si;:iilis argumenti 
scriptores...," (ind. 485-486), 
In dit opzicht verkoos hij vooral Vergilius : "Equidem 
hunc poetam ut divinum quendam vatem semper adrairor & 
longe ceteris antepono, cum ob alias praestantissimas 
summae eruditionis dotes, tum maxime propter occultiorem 
quendam antiquitatis Cimmeriae cognitionem, adeo ut non 
semel mihi suspicio suborta sit, eum Gallici serraonis & 
Druidarum disciplinae peritum fuisse" (Herm, 64 - zie ook 
At. 10; Gig. 166, H^er. 248). 
Onder de middeleeuwse auteurs prefereerde hij Eginhart, 
vooral wegens diens uitzonderlijk goed Latijn (Got. 779)» 

(296) Got,, p. 687. 

(297) Hyp., p. 1059. 
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maat (298) en deed aan epigrafie. Zo bracht hij uit Italië twee 

epigrafische teksten mee voor Martinus Smetius (1525-1578) (299). 

Soms geeft hij blijk van een kritische geest door fabel

achtige wezens naar het rijk der verbeelding te verwijzen. Zo 

bestrijdt hij in zijn 'Gigantomachia' het bestaan van reuzen : 

zgz. fossiele overblijfselen ervan zijn volgens hem slechts been

deren of tanden van olifanten (500). Ook in grifioenen of een

hoorns geloofde hij niet (501). Hierbij bedenke men dat een eeuw 

later, in 1665, de befaamde natuurkundige Otto von Guericke (l602-

1686) nog trachtte het skelet van een eenhoorn samen te stellen, 

een dier waarvan het bestaan nog tot in de I9de eeuw werd aange

nomen. 

Zijn tekstcommentaar was niet immer belachelijk. Hij merk

te op dat Caesar zichzelf tegensprak toen hij vertelde dat de 

brief aan de belegerde Cicero in Griekse letters geschreven was, 

opdat de vijanden hem niet zouden kunnen ontcijferen. Caesar 

schreef immers elders dat de Druiden het Griekse alfabet ken

den (502), 

'.Yanneer Dio Cassius (305) aannam dat Caesar gebruik maakte 

(298) Herhaaldelijk beschrijft hij in zijn werk munten : o.ra. At, 
77J Cron. 378, 400; Ven. 959; Hier. 185; Vert. 154; Franc. 94. 
In 1556 zou H^bertus Goltzius (I526-1585) een bezoek gebracht 
hebben aan Becanus' muntenverzameleing. Zie : (L. Wellens-
De Donder), Medailleurs en Numismaten van de Renaissance in 
de Nederlanden, Brussel 1959> p. 142. 

(299) Martinus Smetius, Inscriptionum antiquarum quae passim per 
Europam liber. Accessit auctarium a lusto Lipsio, Antwer
pen 1588, f 46^, 6 & 7. 
Voor de inscripties zi ook : Corpus Inscriptionum Latinarum, 
X, 1, 5656 en X, 1, 5659. 

(500) Gig., pp. 225-225. 

(301) Hyp., pp. 1057-38. 

(502) Caesar, de bello Gallico, V, 48 en VI, I4, 

(503) 40, 9, 5. 
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van een geheime code veronderstelde Becanus dat de brief in het 

Grieks was geschreven (5O4). 

Hij leefde in een eeuw waarin er niet alleen belangstel

ling was voor de diversiteit van de talen (305) maar waarin boven

dien de volkstalen in eer hersteld werden (306) en men de sier

lijkheid van het Nederduits begon in te zien, 

In 1586 verdedigde Simon Stevin (1548-I620) in zijn "Uyt-

spraek van de weerdicheyt der duytsche tael" (30?) de stelling 

dat het Diets volmaakter was dan het Latijn en het Grieks, en ver 

verheven boven het Italiaans, Spaans en Frans, Hij publiceerde 

dan ook in het Nederlands, evenals Philip van Lansberge (156I-

1632), Rembert Dodoens (I517-1585), Carolus Baten (° tweede helft 

16e eeuw) en anderen, 

In die tijd verschenen ook o.m. Jan van de Werve's (+ 1576) 

"Het Tresor der Duytsscher Talen (Antwerpen 1552), Anton van 

Tsestichs (+ 1555-1585) "Î e orihographia Linguae Belgicae" (Leuven 

(304) G a l . , o. 3 . 

(305) c f r . de p u b l i c a t i e van Conrad Gesners ' l i t h r i d a t e s , de d i f f e -
r e n t i i s l inguarum, turn veterura, tum quae hodie apud d i v e r -
sas na t iones in t o to orbe terrarum in usu sun t , Zurich 1555» 
Gesner p r e f e r e e r t het Hebreeuws a l s e e r s t e en zu ive r s t e \ 
t a a l . Hij had dus geen invloed op Becanus' t h e o r i e ë n , 

(306) Zie o.m, : - P , Lievens , De Vlaamsche beweging in haar on t 
wikkel ing a l s volkstaalbeweging i n de XVIe eeuw, 
in : Handelingen van het Tiende Vlaams P i l o l o -
genkongres, Antwerpen, 25-27 a p r i l 1930> 
pp. 270-273. 

- C.G.N, De Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse 
T a a l , Groningen-Den Haag-Batavia 1931» ?• 60. 

- Algemenen geschiedenis der Nederlanden, Utrecht-» 
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven 1952, V, p , 317« 

- L. Van den Branden, Het s t r e v e n naar v e r h e e r l i j 
k ing , zu ive r ing en opbouw van het Nederlands i n 
de 16de eeuw, Gent 1956 (Koninkli jke Vlaamse Aca
demie voor Taa l - en Let te rkunde , reeks VE , nr .77)» 

(307) Vooraan De Beghinselen der weeghconst, beschreven duer Simon 
Stevin van Brugge", Leiden I586, 
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1576) en bij Piantin Kiliaens (l528/29-I607) "Dictionarium Teuto-

nico-Latinum" (1574) en de "Thesaurus Teutonicae Linguae" (1573)« 

Boesbeke (1522-I591) ontdekte toen ook het Krimgotisch, 

dat helemaal paste bij Becanus' theorieën, 

Bo'wendien verhoogde de renaissance het nationaal bewust

zijn, dat ook een liefde tot de moedertaal meebracht, "Quis est 

enim, qui non amet patrium sermonem ?" vraagt Becanus in de in

leiding van de Indoscythica (3O8). Hij was oprecht bedroefd als 

hij bemerkte dat zijn moedertaal zo mooi en zo rijk was, doch dat 

zijn landgenoten er niet fier op waren en ze zelfs misprezen (509) • 

In feite waren zijn ideeën niet zo gek als ze op het eer

ste gezicht schijnen, AIS één der eersten ontdekte hij de ouder

dom van het Germaans en het verband tussen de Indo-Europese talen. 

Uit liefde tot zijn moedertaal nam hij echter een te extreme stel

ling in en werkte hij in één richting. Hij za,?- duidelijk het ver

band tussen Latijnse en Nederlandse woorden die Indo-Europees ver

want waren, In plaats echter van ze af te leiden van één oertaal, 

deed hij de Latijnse uit de Nederlandse ontstaan, b»v, : auris -

oor; cornu - hoorn; ego - ik; genu - knie; habere - hebben; pecus -

vee; pes - voet; pilum - pijl; pinna - vin; piscis - vis; quis -

wie; stare - staan; sedere - zitten; stella - ster; ulna - el; 

vidua - weduwe; ventus - wind; vae - wee, enz. 

De etymologie en de vergelijkende taalkunde waren nog geen 

volwaardige wetenschap en sommige woordverklaringen van Becanus 

doen inderdaad belachelijk aan. Andere daarentegen zijn onver

wacht juist i 

b.v, - Antwerpen (At. 28) = 'aan het werp' en niet 'hand-werpen' 

- ürnhem (Franc. 54) = arn (arend) + hem (heem) 

(308) Or., p. 453. 

(509) Sax,, p, 563; Franc, p. 80, 
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- boek (Hier . 50) : verwant met 'beuk ' 

- Kessel (Franc. 53) ! een verbas te r ing ' van ' cas te l lu ra ' 

- Kester (At. 76) en 

Kesteren (At. 82) : verbastering van 'castra' 

- Meir (Franc. 72) = moerassige grond. 

In feite is zijn metode van woordverklaring niet altijd 

lachwekkend als men beseft hoe vele woorden in de loop der eeuwen 

afslijten en vervormd geraken. Het verband tussen bv. 'aequare' 

en 'effenen' (310) lijkt misschien weinig of niet duidelijk. Is 

dit echter ook niet het geval met 'velocipede' en 'fiets', die 

vermoedelijk verwant zijn ? Het kan onwaarschijnlijk lijken dat 

een imperatief tot een substantief kan evolueren, zoals Becanus •* 

dikwijls beweert 1 

b.v. - Atuatuci (At. 24-25) = At-vat = houd wat je genomen hebt 

- Centrones (At. 84-85) = ken de trouw 

- Spartani (Am. 865-6) = spaar de tanden 

- Terwaan (At. 99) = tar-hou-an = durf en hou vol. 

Neemt echter de huidige wetenschap niet aan dat 'tennis' 

waarschijnlijk af te leiden is van de Franse imperatief 'tenez' ? 

Ook sommige historische conclusies lijken op het eerste 

gezicht te fantastisch. De Seres in het verre OgSten zouden lani-

genae zijn (311 )• Verscheidene taalkundigen nemen echter aan dat 

ook de Aïnoe in het noorden van de Japanse archipel Indo-Europea

nen zijn. Het Atlantis van Plato zou slechts een andere naam 

zijn voor Amerika en de oude Cimbri zouden er al voet aan wal ge

zet hebben (312), Momenteel geloven nog 2.500,000 Mormonen dat 

(310) Herm., p. 13Ü. 

(511) Vert,, p. 105-6, 

(512) Hisp., p. 112; Nil., p. 304-5» Am., p. 884; Hyp., p. IO3O-3, 
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een deel der oude Hebreeën naar Amerika uitweek (315) en Thor 

Heyerdahl tracht proefondervindelijk te bewijzen dat voor de Ou

den een overtocht van de oceaan met primitieve middelen mogelijk 

was. 

Bovendien was Becanus niet de enige om Atlantis en Amerika 

aan te zien als hetzelfde continent. I7e noemen hier de Spaanse 

koloniaal en historicus Gonzalo-Pernandez d'Oviedo (1478-1557)> 

de Franse koninklijke geograaf Philippe Buache (1700-1773)» de 

Engelse geoloog en chemicus John Jfec-Culloch (1773-1835) en zelfs 

beroemde figuren als Francis Bacon (156I-I626) en Buffon (1707-

1786). 

In latere drukken van Guicciardini ' s "Beschri jvinghe van 

alle de Nederlanden" staat zelfs vermeld dat een bepaalde Mexi

caanse taal veel gelijkenis vertoont met het Gents dialect (514)» 

Onze auteiir vermoedde ook - en terecht - dat eveneens de 

Noormannen reeds vóór Columbus naar Amerika overstaken (515)» 

Hij was ook voldoende realist om te beseffen dat niet al

le eigennamen op de eerste taal terug te brengen waren, doch dat 

er vele later ontstonden (316) en hij gaf toe dat talen in de loop 

der eeuwen evolueerden en soms verregaande veranderingen onder

gingen (317). 

(515) Het Boek van Mormon, I Nephi, 18. 

(314) Beschryvinghe van alle de Nederlanden, anderszins ghenoemt 
Neder-Duytslandt, door M. Lowijs Guicciardijn, edelman van 
Florencen. Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by 
den selven autheur,,,. Overgheset in de Nederduytsche 
spraecke door Cornelium Kilianum, nu wederom met verschey-
den historiën ende aenmerckingen vermeerdert ende verciert 
door Petrum Mgntanura, Amsterdam 1612, p. 28, in bijvoegsel, 

(315) Got., p. 767-68. 

(316) Got., p. 731. 

(317) Herm., p. 4. 





286. 

Ook de eerste taal verbasterde geleidelijk. Becanus heeft 

dus nooit beweerd dat het Antwerps van zijn tijd letterlijk de

zelfde taal was als die welke in het Paradijn werd gesproken. 

Wel beweerde hij dat onze taal de oertaal het dichtst benaderde, 

ofschoon vele woorden er verdwenen en andere erin werden opgenomen. 

Zijn tijdgenoten lachten hem uit omdat ze als vanzelfspre

kend aannamen dat het Hebreeuws de oertaal was. Was hun thesis 

echter niet even naïef als die van Becanus ? Alleen had het He

breeuws een steviger reputatie en was het een Oosterse, Bijbelse 

taal. Bovendien was Goropius in zijn tijd niet de enige die met 

woordverklaringen experimenteerde en daardoor tot fantastische 

vondsten kwam. Zijn Franse tijdgenoot T(h)abourot des Accords 

(1547-I590) b.v, trachtte 'chapeau' te verklaren als 'eschappe . 

eau', 'chemise' als 'chair mise', 'galant' als 'gay allant' en 

'parlement' q,is 'parle et ment'. 

Hij stond trouwens niet alleen met zijn theorieën (5I8). 

Er is reeds gezegd dat hij gesteund werd door Torrentius, Spieghel, 

Sanderus , Boxhornius en ivlylius. Anderen namen aan dat onze taal 

zeer oud, zo niet de oudste was, doch poogden het anders te be-

v/ijzen: Adrianus Schrieckius (Adriaan van Schrieck, I56O-I621) in 

zijn "Originum Rerumque Celticarum & Belgicarum Libri XXIII (leper 

1614) en Isfridus Thys (doopnaam Joannes Franciscus, 1749-1824) 

in de "Verhandeling over onze Nederduytsche tael, zijnde eene ant

woord op de prysvraag van het koninglyk genootschap te Antwerpen" 

(Antwerpen 1821, pp. 39-71). 

'fanneer Becanus 'Adam' begreep als 'haat-dam', d.i. een 

dam tegen de haat van het serpent in een leven dat vergeleken wordt 

met een woelige zee, zag Schrieckius er meer een 'aard-man' in en 

Thijs 'adem'. 

Daarenboven nam Schrieckius aan dat het Hebreeuws de oertaal 

(518) Voor navolgers van Becanus : zie bibliografie. 
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was, doch dat het Nederlands ontstond na de Babelse spraakverwar

ring, zodat het toch ouder is dan het Latijn en het Grieks, 

Ook de rechtsgeleerde Joannes Emmanuel Loovens (1695-177'') 

sluit vooraan het eerste volume van zijn "Practijcke, stiel ende 

maniere van procederen in Haere llajesteyts souvereynen raedt van 

Brabant, vermengelt met de stiel generael van subalterne bancken 

ende geruchten" (Brussel 1745) d.e mogelijkheid niet uit dat de 

paradijnstaal het Diets was ofschoon het onmogelijk is "daer over 

iets met sekerheyt te seggen", 

Simon van Leeuwen (l626-l682) nam in zijn "Korte beschrij

ving van het Lugdiinum Batavorum, nu Leyden" (Leiden I672) verre

gaande, zij het minder extreme stellingen aan betreffende de ou

derdom van het Nederlands, Ook in de "Deure ofte ingang tot de 

Nederduytsche taele" (Brugge 1770) meenden de twee schoolmeesters 

P,J, Van Belle gem van Brugge en Daniël Van Waterschoot van Zele 

dat het Vlaams "uyt God met d'eerste Hebreeuwen" was. 

Ook andere talen werden als oertaal voorgesteld. In de 

"Athlantica, sive ïlanheim, vera Japheti Posterorum sedes et patria" 

(1675-1699) verdedigde 0-ĵ aus (Olav) Rudbeck (165O-I702), professor 

te Upsala, het Zweeds als oudste taal. Anderen waren voorstander 

van het Baskisch of het Hongaars. De Fransman Paul Pezron (l659-

1706) verkoos het Keltisch, de Brit John Webb of Butleigh toonde 

in 1678 aan dat het Chinees de oorspronkelijke taal was en in de 

19de eeuw opteerde de Franse generaal H.-N. Prey (1847-1955) voor 

het Annamees» 

In de 17de eeuw werden ook verschillende talen tesamen 

als paradijstaai . voorgesteld. Zo aanzag de Spanjaard Gonzalo 

Correas in de "Arte de la lengua espaftola" (Salamanca 1626) het 

Spaans als taal van Adam, het Italiaans van Eva en het Duits van 

het serpent. De Zweed André Kempe (+ I689) daarentegen hield vol 

dat in het Paradijs God Zweeds, Adam Deens en het serpent Frans 

spraken. 
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Zelfs in de twintigste eeuw zijn nog voorbeelden van zulk 

taalkundig chauvinisme te vinden. In 1934 kwam een Turks linguis-

tisch kongres tot de slotsom dat het Turks in alle talen ingeslo

ten zit. Alle woorden gaan immers terug op "gUnes" (zon), het 

eerste object dat de aandacht der mensen trok en alzo om een naam 

vroeg. 

Te Hew-York verscheen bij het Iers uitgeversbedrijf een 

boek waarin beweerd werd dat de bijbel geschreven is door Ieren 

en dat het Hebreeuws slechts een dialect is van het Keltisch, 

Waarom zou Goropius dan belachelijk aandoen in de l6de 

eeuw ? Waarschijnlijk omdat de sprong Aards Paradijs - Antwerpen 

te groot is en onmogelijk. Hij heeft echter getracht dit histo

risch en etnologisch te verklaren, steunend op de Bijbel en de 

volksverhuizingen. Hij wijdde er heel zijn Origines aan, d.i, 

meer dan 1000 folio's. 

Zijn ideeën zullen in zijn tijd dezelfde beroering ver

wekt hebben in de traditionele geleerdenwereld als die van Erich 

von DSniken nu, die beweert dat onze verre voorouders bezoek kre

gen van buitenaardse astronauten die de mens veredelden en de 

eerste goden waren (519)» 

Toch was zijn invloed op de wetenschap, afgezien van an

dere taalfantasten zoals Olaus Rudbeck niet onaanzienlijk. 

Zoals gezegd steunde Kiliaen bij het opstellen van zijn 

"Etymologicum Teutonicae linguae" voor een deel op hem, 

Goropius stelde ook voor het eerst het postulaat in vraag, 

dat het Hebreeuws de oudste taal zou zijn en vestigde zo de aan

dacht op de wezenlijke oudheid van de Germaanse talen en het Ger-

(319) E. von DSniken, Erinnerungen an die Zukunft, Ungelöste 
Ratsel der Vergangenheit, Düsseldorf-Wenen 1969» 
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maanse ras (520), Hierdoor begon men in te zien dat het historisch 

onverantwoord was grote steden per se terug te willen voeren op 

de Trojanen of de Grieken, wanneer ze een normale Keltische of 

Germaanse oorsprong hadden. Hij was ook bij de eersten om in een 

Latijns werk fragmenten te publiceren uit de 'Codex Argenteus' (321 ) 

en alzo de iiumanistische geleerdenv/ereld in contact te brengen met 

het Gotisch. Zijn interpretatiepogingen van het Gotische 'Onze 

Vader' betekenden de start voor een verdere studie ervan (322), 

Wanneer hij het bestaan van reuzen en eenhoorns ontkent 

mag hij terecht als voorloper gelden van respectievelijk de Engelse 

fysicus-bioloog John Sloane (lé60-1755) en de Franse paleontoloog 

Georges Cuvier (l769-1832). 

Het pleit ook voor Becanus dat - zoals gezegd - latere 

biografen hem zelden kleineren : sommigen geven toe dat hij erg 

overtuigend is, anderen vinden hrt jammer dat zo'n geniaal mens 

zijn kwaliteiten verspilde aan zulke fantasieën en enkelen vonden 

hem - zoals gezegd - de Varro van zijn eeuw en zelfs een "numen 

quoddam,,non homo". 

Het spreekt vanzelf dat Becanus niets bovennatuurlijks had. 

Hij was een man die uit liefde tot zijn moedertaal en bij ontsten

tenis aan voorafgaande linguïstische resaerch vergissingen beging 

doch toch respect verdient als pionier van een nieuwe wetenschap, 

Unde ingenium par materiae ? 

Toch ware het weinig objectief alleen Becanus' verdiensten 

te overlopen en hem af te schilderen als één der grote geesten uit 

(320) Vgl, : K, Foster-Jones, The triumph of the English language, 
A survey of opinions concerning the vernacular from 
the introduction of printing to the restoration, 
Stanford, California 1955> PP. 214 sqq, 

(321) Got., p. 759 sq. 

(522) Zie E.G. Van de Velde, op. cit., p. I9, 21, 24, 25, 344. 
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de zestiende eeuw. 

Hij was wel ontzaglijk belezen en enorm ontwikkeld, doch 

dat v/aren vele humanisten in zijn tijd. De anderen gebruikten 

echter hun eruditie nuchter en realistisch terwijl hij obstinaat 

een idée-fixe wou bewijzen die totaal contrasteerde met wat ge

zond verstand leek te zijn voor zijn tijdgenoten. 

Alhoewel hij zeker wist dat hij zicj hopeloos belachelijk 

ging aanstellen, stond hij erop zijn ideeën te publiceren, ondanks 

het afraden van zijn vrienden. Hij was zelfs te ongeduldig om 

rustig zijn manuscript te herlezen vè*r hij het bij Plantin in

diende . 

De manier waarop hij zijn werk schrijft is ook typisch t 

hij trekt geen conclusies uit objectief beoordeeld feitenmateriaal, 

doch proponeert een postulaat dat hij poogt te illustreren. Zoals 

reeds gezegd hemelt hij auteurs op die dat postulaat schijnen te 

onderschrijven. Andere, die een tegengestelde meninei verdedigen, 

worden gekleineerd of hun teksten worden geëmendeerd, 

Becanus behoorde blijkbaar tot het soort mensen die al hun 

geleerdheid inzetten om wilde hypothesen te bewijzen, zoals zijn 

epigonen, vele verklaarders van het hiëroglyphenschrift vóór Fran

cois Champollion, heel wat huidige Etruscologen, occultisten, een 

von DSniken enz. 

Toch schijnt hij geen sensatiezoeker te zijn. Ongetwij

feld geloofde hij zelf alles wat hij verkondigde en toonde aldus 

aan dat geleerdheid en verstand kunnen gepaard gaan met naïviteit 

en goedgelovigheid. 

De naïviteit die zich manifesteert in zijn ideeën over de 

oertaal contracteert echter met zijn kritiek op het bestaan van 

reuzen, fabuleuze dieren enz. 

Hij was een complexe geest,enerzijds was hij een humanist 

die een sierlijk Latijn schreef en Grieks en Hebreeuws kende, an

derzijds had hij diep in zich nog iets van de middeleeuwer. Hij 
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werd geboren het jaar dat Magelhaes uit Cadiz vertrok, twee jaar 

nadat Luther zijn 95 stellingen in ITittenberg zou uitgehangen 

hebben en leefde - net als wij - in een overgangstijd naar een 

totaal nieuw tijdperk. Geheel met de middeleeuwse gedachtenwereld 

breken kon Becanus blijkbaar niet, ondanks al zijn elucubraties. 



1 



2 9 2 , 

A P P E N D I X 

ETYMOLOGIEËN UIT DE "ORIGINES ANTWERPIANAE" 
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Abba 
Abel (ind. 541 ) 

Abaris (Ven. IO52) - een legendarische Hyperboreus, afgezant van 
Apollo. 
a = onbepaald lidwoord / bar = zuiver (zie 
bij "Baris) of tevoorschijn brengen, baren / 
is = wis = wijs; dus Abaris = wie de zuivere 
wijsheid heeft en die aan anderen toont en 
uit zijn hersenen baart, 

- zie ATTA. 
- = haat - belg (belgen = kwaad worden en vech
ten, zie "Belgae", vandaar Lat, "bellum") : 
Abel moest vechten tegen de haat, 

- werd later geschrapt en vervangen door : ai 
(adem - gezucht) + veel = overvloed aan ge
zucht, 

Acrorausmeer (Ven, 946-947) - deel van het meer van Constanz. 
= Achcrom - een kromming van het riviertje 
de 'Ach. 'Ach' kan echter ook zijn Ac = hac 
(een haak) omdat het meer en het riviertje 
een kromming maken in de vorm van een haak, 

Actania (Got. 712) - Fries Waddeneiland, waars<shijnlijk Terschel
ling (Plinius, IV, 13 (27) : 'echt' of 'acht' 
(= barnsteen) + 'dan' : Dania waar barnsteen 
gevonden wordt, 

Adam (ind. 559-540) - = een dam tegen de haat (van het serpent). 
Aeetes (Vrn, 936) 

Alands (Got. 758) 

Alani ^Got, 7O5) 

Alanorsi (Got, 706) 

Alba (Sax. 636) 

Albani (Got. 707) 

- een redenaar bij de Lazi. - gezworen of wet
telijk hoofd (ae = echt, wettelijk; het = 
hoofd : zie bij 'Aorpata' en 'laphet'). De
zelfde betekenis heeft de naam Aeetes, koning 
van Kolchis en vader van Medea, Dus ook in 
Kolchis werd ooit onze taal gesproken, 

- eilanden tussen Zweden & Finland, 
= Alanenland = land van de Alani. 
- volksnaam. 
: evenals de Dani (= de hanen) namen ze ook de 
haan als voorbeeld en noemden zich "alle ha
nen" : Alani = Alanen = al-hanen, 
- volksnaam, 
= Al-hor-son : Al = Alani; horson = Fperenzoon, 
De Alanorsi waren bastaarden der Alani, 

- het stadje Alba (Longa of Fucens), 
= betekent bergweg : Alp = berg (Zie bij "Alpes") 
+ ban = baan, weg, 

- volksnaam. 
= Alb = berg (zie bij "Alpes") + haan : de ha
nen (ze zijn verwant met de Alani, zie aldaar) 
van de bergen. 





294. 

Albion (Sax, 636) 

Aldenardum (At. 58 

Almani (At. I6) 

Alpes (Sax. 655) 

Britanniè*. 
komt van alp = berg of van alb = wit (voor 
verdere uitleg zie onder "Sacalbini"), 
100) - Oudenaarde. 
Alde-Neruwen : de oude Nerviërs vergaderden 
daar. 
de Alleraannen •=• mannen van alle slag, van 
alle markten thuis, 
de Alpen. 
alp = berg (= al-op = helemaal van boven) 
+ eis = ijs. 

Amanus (Sax, 611 ) 

Alpes Gralae 
Penninae 
Tridentinae - zie onder graiae, penninae, tridentinae, 

Altena (At, 50 + 49 - heerlijkheid in Vlaanderen. 
= al te nabij = zeer nabij. Zelfde betekenis 
als Deurne en Doornik (zie aldaar), 

Amalchius oceanus (Got. 688) - deel van de Baltische Zee, 
= Hamalchius = Hatmalch = die allen haat (= die 
iedereen verhindert erop te varen.) 

- godheid ondergeschikt aan Anaitis, 
= wie het recht heeft te bevelen (zie bij amman). 

Amazones (Am. 84O sqq) = A : onbepaald lidwoord (de Grieken kenden 
dat niet en voegden het aan de rest van het 
woord vast,) 
mat : verkorte vorm van Sauromat (zie aldaar), 
s : uitgang van de genitief, 
son : zoon of zoen (slaat dan op echtgenote), 

(son betekent oorspronkelijk "gezond
heid" en is dan tegengesteld aan nos : 
ziek, zie bij Enos), 

dus Amatsson = de vrouw of de zoon van een 
Sauromat (vgl, Herodotus, IV, 110 sqq), Be-
canus meent dat de naam Amazon niet slaat op 
vrouwen alleen, doch op een legertje van 
moeders en zonen die samen de mannen voorop-
trokken. De zonen, allen op dezelfde wijze 
gekleed en zonder baard werden ook voor vrou
wen aangezien, 
ambt (zie aldaar) + acht ; vereniging van zij 
die achting voor iemand hebben, aan diens 
bevelen gehoorzamen, 
Latijns woord voor horige, dienstman : komt 
van ambacht, 
volksnaam, 
ambt (zie aldaar) + bi-an (= nabij) : ze wa
ren het meest nabij de jurisdictie van de 
Bellovaci, 

Ambacht (At. 36) 

Ambactus (At. 56) 

Ambiani (At. 57) 
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Ambiorix (At. 57) 

Ambivariti (At. 58) 

Ambt (At. 55) 
Amman (At. 55) 

Anaïtis (Sax. 608) 

Anandatus (Sax, 611 

Andalusie (Sax. 622 

Angelen (Sax. 6I4) 

= Ambiet (zie : ambt) + or (= oir = afstamme
ling) + ryck (= rijk). 

: een magistraat, rigk aan kroost, 
- volksnaam. 
= amb (= ambt) + bi (= bij) + var (van varen) 
+ rit (= reet, kanaal, van het ww, rijten : 
zie bij "rui") : magistrd^ö bij wie er be
vaarbare kanalen zijn, 

= An-biet : aan wie het recht is te bieden, 
- bep, magistraat, 
= ambt-man = magistraat, 
- Perzische godin, door Becanus gelijkgesteld 

aan Vesta. 
= anna (= eeuwige tijd) + hit (= hitte) j eeu
wige warmte ^OÜT anna i zie bij Athene), 

) - godheid ondergeschikt aan Anaïtis. 
: spoort ons aan de handen aan het werk te 
slaan : an = aan + hant, mv, handen, = hand 
+ hat = houd, 

& Got. 784) » Andalosia = Vandalosia ; genoemd 
naar de Vandali, 

- volksnaam = de Saksen, zegt B,, die langs de 
kust woonden en de gebieden aldaar teister
den : Anglen of Angelen is het meervoud van 
angel, vishaak. Ze noemden zich "vishaken" 
omdat ze alles wat op zee was, vingen. Ze 
waren nog zo nederig, voegt B. eraan toe, om 
zich geen "enterhaken" te noemen, 

9) - volksnaam, 
; ze stolen graag : angrip-war = grijp de waar 
aan 1 Later werden ze verdreven en verander
den hun naam in "ansi-war" = kijk de waar 
aan ! Toen keken ze alleen nog maar, doch 
namen niets, 

: volksnaam, = Ansivarii ; zie bij Angrivarii, 
= aan het Atuats werp : "aan het" trok samen 
tot ant, "Atuats" viel later weg (voor 
"Atuat" : zie Atuatuci), "werp" komt van wer
pen, is nu "werf" (werd later in verband ge
bracht met (ver)werven,) ,, 

Aorpata (Am. 842) - lezing van Becanus voor Oi ô TTaffoC (̂ gg-̂ odotus, 
IV, 110 : zo noemden de Scythen de Amazonen : 
= raannendoodsters), 
Dat aor = man en pata = doden is een grap van 
een Scyth die de Grieken beetnam, Ae-or-pat = 
het pad (pat) naar het wettelijke, echte 
(ae of ee) nageslacht (or = oir). 

Angrivarii (Sax, 6I 

Ansibarii (ibid.) 
Antwerpen (At, 28) 
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April (Cron. 430) 

Aramaei (ind, 551 ) 

Apollo (Sax. 661) - Zonder nadere uitleg zegt B; = de macht die 
alles uit de duisternis leidt. In Ven, IOO9 : 
= wie alles onthult. Zie verder appendix II, 
in april gaat de aarde open : aperel = aper, 
openen + hel, het hoogste (vandaar hil = 
heuvel), 
oude naam van de Scythen : Aramoet = art 
(aarde) + raem (uitbreiden) + hoet (hoofd) = 
het land dat zover mogelijk het hoofd moet 
uitsteken. De Scythen wilden hun grenzen 
zover mogelijk uitbreiden, 

Arar (ind. 529 & Ven. 990) - de Saöne, 
: ar = traag (zie bij Ararat), arar = 2 x traag ; 
een zeer trage stroom, 

Araratgegergte (ind. 529) - gebergte waar de ark van Noë bleef 
stilstaan, 

f Ra = rat = ras = snel; ar, tegengesteld aan 
"ra" = traag; ar-ar-rat = een stroom die twee 
keer traag en dan snel is : de Araxes, ook 
genoemd Arratse, een stroom bekend om zijn 
traagheid, zijn vlugheid en zijn meer (see). 
Het gebergte werd echter verward met de 
stroom. Becanus vermoedt dat Ararat komt van 
Aruat, het Taurusgebergte op z'n Hebreeuws, 
omgekeerd gelezen (voor Taurus : zie aldaar), 
stroom, zie Ararat, 
ar met lange a = woede, met korte a = belet
sel + re • rede; dus = woede en rede of be
letsel voor de rede, 

Arimaspi (Ven. IO56) - Fabelachtig volk bij Herodotus, 4,27, 
: har = bijtende kou + rim = rijm, rijp + hast = 
haastig + spu = spui, sluis (vandaar ook 
spuit en het latijnse spuere). 
Ze woonden in een heel koude streek, een 
haastige sluis van bijtende kou en rijm, 
Herodotus geeft als etymologie : arima = één 
+ spu = oog : eenogen. Omdat het daar zo 
koud was, meent B, duffelden ze zich zo in 
hun pelsen in dat slechts een deeltje van 
hun aangezicht zichtbaar was, zodat ze eenogen 
leken, 

Arpoxais (Am, 825) - Tergitaos (zie aldaar) had 3 kinderen die elk 
de naam hadden van één soort mensen, Arpoxais 
slaat op hen die te traag handelen : Arpogsait 
= het zaad (sait) dat alles traag (= ar, zie 
bij Ararat) poogt (= pog). Zie ook : Col-
poxais & Lippoxais, 

Araxis 
Ares (At, II4) 
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Arsaces (Sax, 64I) - koning der Parthen (Becanus : der Daciërs). 
: ar = beletsel (zie ook bij Ares) + sac = 
zaak : wie de zaak belemmert. Hiermee wordt 
duidelijk het onderscheid Sacae-Dacae onder
lijnd (zie hiervoor bij : Dacae), 

Ascanez (ind. 459-46o) - zoon van Gomer. 
- Eerst stelde B, een Hebreeuwse etymologie 
voor : Az + nez = wie dapper als een roofvo
gel (valk) handelt. Later schrapte hij dit 
en stelde een Germaanse etymologie voor : 
Ascanax = wie hevig wenst te kunnen voeden : 
as = aas, voedsel, voeden + can/cen = kunnen/ 
kennen + hac =• haast, 

Ascatanca (ind. 467) - gebergte (oostgrens van de afstammelingen 
van Ascanez) 

= Ascanstanc = dank aan Ascanez, 
Ascenas (ind, 550) - =" Ascanez. 

= wie snel (hast) aas (as) kent (ken), 
p. 55U is verdwenen uit de uitgave waarin B* 
passages 3Chra.pte en andere bijschreef. Mis
schien heeft hij dit geschrapt en op blz, 46O 
bijgeschreven (zie Ascanez). 

Aschburg op de Rijn (At. 69) - De burcht aldaar werd door de Ger
manen in as gelegd, 

Asphodelus (Am. 875) - af f odil~("plant), Eén der planten die bij 
de oude Cimbri in trek waren. Moet eigenlijk 
asphordelus heten t as + phordel = voordeel t 
een voordelig voedsel ( aas), 

Astrateia (Am, 862-863) -^A^VFdX^f'-^ epitheton van Artemis bij 
Pausanias, 3> 25, 3 • wie de expeditie (van 
de Amazonen) stopt. Becanus stelt echter een 
Cimbrische etymologie voor : hast (= snel) + 
rat (= rad) : die godheid (de maan l) legt 
zeer snel haar weg af (Zie ook bij Diana), 
Bovendien bevat deze naam nog een andere be
tekenis : as (= aas) + strat (= straat) ; ze 
verschaft aas aan alles wat vergankelijk is, 

Athanaricus (Got, 710) - persoonsnaam. 
= hat - hanen - ryc = de rijke van hen die de 
Alanen (zie aldaar) haten, 

Athene (Am, 859-860) - Volgens B. werd Athene gesticht door de Ama
zonen, die de echtgenoten waren van de Cimme-
riërs; dus moet de naam Athene een Cimbrische 
oorsprong hebben, 
: Athana = Hathana = houd de eeuwigheid ! t 
hath (= hat = houd) + anna (= an + tegenge
stelde na = voor en na = eeuwigheid, vandaar 
het Latijnse annus : de zon die steeds terug
komt) , 
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Atrebates (At. 96-97) - volksnaam, 
: at = hat = houd; re = gereed; bat = baat = 
winst ; houd je winst gereed (= verwaarloos 
dus je akker niet), 

Atta (Got. 751 sqq) = 'vader' in de Codex Argenteus : "Atta unsar., 
: invloed van het Griekse liVTToC dat zelf van 
het Cimbrisch stamt. Het was aan vader (die 
voor het eten moest zorgen) dat de kinderen 
te eten vroegen : "a_t ik maar". Soms i.p.v» 
"atta" : "tata" of "teita" = "te eten". Als 
ze pap vroegen, zegden ze "papa". De He
breeën, Syriers en Chaldaeen, die van rechts 
naar links lezen, lazen niet "papa", doch 
"apap", dat evolueerde tot "appa" en later 
"abba". 

Atuatuci (At. 24-25) - volksnaam. 
t atuat = hatvat ("hat" van houden en "vat" 
van vatten) = houd wat je genomen hebt. Van
daar de handen in het wapen van Antwerpen. 

Auchatae (Ara. 825) - afstammelingen van Lippoxais (zie aldaar), 
symbool van de zondeval, van het oude (au) 
kwaad (chat). 

Aust(e)ravia (Got. 712) - Fries Waddeneiland, waarschijnlijk Ame
land (Plinius, IV, 15 (27). = Austerhaven = 
haven van hen die in het oosten wonen, 

Azië (Cron. 381) - betekent "de aarde", van "asen" = voedsel ge
ven. Zie ook appendix II, 

- B -

Babbelen (ind. 551) - onverstaanbaar praten : de Cimbri die de 
oorspronkelijke taal behielden, verstonden 
hen niet die van Babel kwamen na de spraak
verwarring : die "babelden". 

Bacchus (ind. 521) - god van de wijn, volgens B. gelijk te stel
len met Noè", 
= Bac - got : bac = beker, got = god : de 
god der bekers (zie ook bij Liber), 

Baktra (ind, 468) - Baktrië. 
= Bac-tru ; bac = (brood) bakken, tru = trouw ; 
een hoopvolle streek voor brood (er groeide 
veel tarw^« 
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Bannomanna (Got. 686-688) - Scandinavisch barnsteeneiland, 
=» woonplaats van de verbannen mannen. Waar
schijnlijk antwoordde eens een Ciraber, 
toen men hem vroeg vanwaar de barnsteen kwam : 
"Van bij de 'banmannen' (= ballingen). 

Baris (ind, 479) - bep. berg. Betekent : "zuiver ijs" : bar = 
zuiver (vgl : baar geld) is =• ijs, 

Batavia (Ven, 968) : Zelfde etymologie als 'Padua' (zie aldaar) t 
bat = winst + have = haven : v/instgevende 
haven, 

Bavari (Got, 776) - volksnaam. Een deel der Avari week uit naar 
de Boii s de Boiavari of Bavari, 

Belgae (At. 56) : balgen = vechten en belgen = kwaad worden, 
'Belgae' betekent zoveel als 'woeste vechters', 

Bellovaci (At. 56) - volksnaam, 
: Belgen-vac = Belgen-wa^y = Belgenwaoht, 

Berchem (At. 51) - Gemeente b i j Antwerpen = berg-heera. 
Bergen (^ t . 25-24 + Got. 694) - Plaatsnaam : o . a . Bergen in Noor

wegen, Bergen op Zoom, Zevenbergen, S teen
bergen. 

: 'berg^ betekent o.m. ' h a v e n ' , waar men sche
pen kan bergen. 
'gar* = gehee l , ' a b ' = naar beneden. Vandaar : 
*garab' of . 'grab' = geheel naar beneden. Van
daar ook een graf , dat een put i s . Het omge
keerde van ' g r a b ' , ' b a r g ' betekent dus ' naa r 
boven ' , een berg . Een berg bood bescherming, 
vandaar het werkwoord bergen = bewaren. Van
daar "berg" i n de be teken is "haven". 

Berk (N i l . 318) - boomnaam. = ' b e r r i c h ' van b e r i c h t e n . Hij 
g r o e i t overal en i s a lzo een voorbeeld voor 
de mensen. 

Bier ( ind . 527) = b i e - e r : ofwel = b i ed t ee r : men e e r t iemand 
a l s men hem een dr ink of
f r e e r t , 

ofwel = b i j de ee r : we mogen b i j 
het dr inken nooi t de eer 
ve rge t en . 

Blauw (Sax, 656) - a lb = wit (vandaar La t , a l b u s ) . Dus betekent 
het omgekeerde bla j zwart ( v g l , het Engelse 
b l a c k ) , bla + wit = blawit = blauw, 

Bodincus (Ven. 984) - Zo noemden de Ligures de Po (z ie ook b i j 
'Padus ' en ' E r i d a n u s ' ) , 
= bodmincus, Hij was te diep om door te wa
den. Hij mankeerde (mine) daartoe de bodem 
(bod). 

Boeg (Got, 77I-772) - bijrivier van de Weichsel. Heette oorspron
kelijk 'Burg', ontving die naam van de burch
ten van de Burgundii (zie aldaar). 
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Ontving zijn naam 

» woud van de burgers. 

Bovaci (At. 86) 

Boerebistas (Got, 'J'^^-'J32.) - Burebistas, Dacisch koning. 
= Boirebist = Boerenwlst = wie boeren onder
wijst. 

Boom (At. 53) - gemeente bij Antwerpen. 
van een boom. 

Borgerhout (At, 52) - gemeente bij Antwerpen 
Borggraaf (Gig. 158) - bepaalde magistraat, 

= graaf : zie aldaar, borg = burcht. Hij 
moest de burcht beschermen, zoals de "dycgra-
ven" instonden voor de dijken, 
volksnaam. 
= boven-wac = de wacht boven de Levaci» 

Brabant (Gig, I4O-I45) - samengesteld uit 'brave' + 'bant'. 
Brave = bar + have : bar = te voorschijn bren

gen, have = bezit, 
: dus barhave (werd later : braf) = 
'al zijn goederen tonen', 

: komt van "bi hant" = bij de hand, 
een band. 
'band' werd symbool van de eenheid 
en ook van een groep. Sloeg later op 
heel de groep : bende, 

vesting van de Bellovaci, 
= verbastering van : brafste (superlatief van 
braf) band. (zie bij Brabant), 
leider der Tectosagen. Men zou op het eerste 
gezicht zeggen dat die naam van 
(= branden) komt. Hij komt 
nen' = (paard) berijden, 

Britannia (Got. 759) = bri-Thania = vrij Dania, 
Britannica (Nil. 510-511) - geneeskundige plant, 

= bri = vri = vrijmaken + tan(t) = tand. 
Maakt de tanden vrij; 
zie onder Grudii, 
volksnaam. Was een roofzuchtig volk. Ze 
leefden van buit. 
: zie Boerebistas,^ 
- volksnaam = "burgenwonen" : ze woonden oor
spronkelijk bij de Boeg, een bijrivier van 
de Weichsel, in burchten om zich tegen noma
den te beschermen. 

Brennus (Sax, 650) 

Bant 

Bratispantium (Gig. 147) 

'brennen' 
echter van 'beren-

Brugge (At, 84) 
Budini (Got, 718) -

Burebistas 
Burgundii (Got. 771) 

'M-





501, 

- C -

Cabart (Got. 768) - plaatsnaam op het - denkbeeldige - eiland 
"Frisland", ten westen van IJsland. 
= Ca-vart - slechte vaart, (Het was daar ge
vaarlijk varen), 

Caïn (ind, 540-541) = Ca-en = Gat-ent = slecht einde : hem was een 
slecht einde beschoren. Later schrapte B« 
deze passus en veronderstelde dan dat Caïn 
afgeleid was van 'wi(n)' = uitweiden ; Adam 
breidde zijn nageslacht uit, 

Capedunum (Got. 755) - plaatsnaam bij Strabo, VII, 5> 12 = 'gekap
te duin'. 

Carmenta (Am. 909 sqq) - volgens B. andere naam voor Themis, eer
tijds door de Romeinen aan de Cimmeriërs ont
leend, 
: car = dierbaar + men = mennen, leiden, voe
ren : ze brengt ons datgene wat dierbaar is. 
Draait men het woord om, dan bekomt men een 
raad : Nemrac = neem er contact mee (van het 
werkwoord 'raken'). 

Castor (Cron, 424) - Is volgens B. Johannes Baptista, Pollux is 
dan Christus, zie aldaar. Ca = het kwade + 
stor = storen : hij overwon het kwaad en 
stoorde de kwaden, d.i, hij baande de weg 
voor Christus, 

Catiari (Am. 826) - afstammelingen van Arpoxaïs (zie aldaar), ook 
Traspies genoemd : wie traag handelt (zie Ar
poxaïs) heeft een kwaad (cat) jaar (iar) en 
traag (tra) voedsel, spijs (spis), 

Centrones (At, 84-85) - Belgische volkstam, de Ceutrones, Hun 
leuze was : ken-trou = ken de trouw, 

Ceres (Sax. 666, lees 661) - zonder verdere uitleg verklaart B, 
deze godennaam als de macht waardoor het zaad 
de aarde ingebracht wordt en er terug uit op
groeit. Zie verder appendix II. 

Cerevisia (ind, 527) - bier = Ceres-wijn, 
Ceria (ibidem) - Spaans woord voor bier : afleiding van de go

dennaam Ceres, 
Ceutrones - zie Centrones, 
Cham (ind, 549) - zoon van Noë = cha-amt «» slechte magistraat. 

Deze blz, is verdwenen uit Becanus' werkexem-
plaar van de "Origines", Vermoedelijk werd 
ze bijna volledig geschrapt, 

Chorasinus (Got, 774) s zie Chunimundus, 
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Chorasmani (Got, 682) - volksnaam, ook Chorasmeni, Ghorasmii en 
Chorasmusini genoemd, 
= mannen die vlug gehoor verlenen : chor = 
chehor = gehoor / ras = vlug / man. « man, 

Ghunimundus (Got. 774) - koning der Gepidae, 
: chun = koen + mund = mond j koene mond» 
Werd ook Chorasinus genoemd, d.i. "wie vlug 
gehoor verleent", Vgl. Chorasmani. 

Cimbri (Cron, 368) - misschien = Cumber (cum = ternauwernood; 
ber = te dragen : vgl. ferre, berrie) = cum
mer = kommer. Zie verder appendix II. 

Coelia (ind. 527) - Spaans woord voor bier : van ooelen = koelen, 
Colpoxaïs (Am. 826) - Tergitaos (zie aldaar) had drie kinderen 

die elk naar één soort mensen genoemd werden; 
Col-pog-sait slaat op hen die gematigd hande
len : het zaad (sait) dat alles koel (col) 
poogt (pog) - zie ook Arpoxaïs & Lippoxaïs. 

Connestable (Gig. 147) - bep. functie bij de Franken. 
= Coninc-stapel : stapel = steun (sta + be-
helt = behoud). Betekent dus 'steun des ko-
nings I 

- koning der Daciê'rs , = Goteson = zoon van God» 
- stad in Paphlagonië, Was gebouwd in een 
kromme vorm» 

Cronus (voorwoord tot de Cronia, 494-495) - Griekse naam voor Sa-
turnus, alias Noé, 
=> car (= dierbaar) + ron (= rond) : de God 
van de hemel, God. 

Curishaf - zie K^risches Haff. 
Cytorus (Ven, 957) - stad in Paphlagonia, gesticht door de gelijk

namige Cytorus, 
= Cudtor = Cudtoier = Cudt-hoier = kuddehoe
der» 

Cotiso (Sax, 644) 
Cromna (Ven, 957) 

- D -

Daae - zie Dacae, 
Dabragastus - zie Dabragazas, 
Dabragazas (Got. 791 + Ven. 955) - niet-Romeinse soldatennaam, 

«= dabbergast of dappergast : een actieve 
gast» 
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Dacae en Daci (Sax. 658-659) - naam van een volk, volgens B, een 
kolonie der Cimmeriërs, 
= Dacen = Dat-ken = ken de daad* i.t.t, de 
Sacae = ken de zaak (= eerste oorzaak). De 
Daken hielden niet van filosofie, ze verko
zen de daad. Werden ook Daae genoemd (van 
daen = doen) en spottenderwijze Davi (= da-
van = daarvandaan = scheer je weg), 

Dadicae (Sac. 645) - andere naam voor de Dacae. 
= Dadich of kortweg Daïch >= wie handelt, 

Dani (Got, 702) - volksnaam., 
= de hanen. Ze noemden zich zo omdat ze de 
haan als symbool namen omwille van zijn 
waakzaamheid en strijdlust, (vgl. de Alani). 

Danzig (Got. 668 + 708) - = Danswic-= wie van de Dani. Een 'wie' 
was een baai, een wijk, een plaats waar men 
in geval van gevaar bescherming vond, 

Dauciones (Got. 755) - volksnaam = Daniones of Danswicones (- ones 
= bewonders), 

Davi - zie ; Dacae. 
Decaeneus - zie f Deceneus, 
Decebalus (Got, 752-755) - Daolsoh koning, t •«» Deken-bal j' Deken = 

Daken = Dacae, bal = wal, 
(= wi-hal ! wi = wijd; hal = bewaren, wat 
bewaart. Wat wijd uitgestrekt velen bewaart 
is een wal. Vandaar ook walt •= bos). Dus, 
Decebalus =» een wal van de Daci, Voor hal = 
bewaren : zie ook Hermansal, 

Deceneus (Got. 752) - naam van een priester, raadgever van Bure-
bistas, koning der Daci; =Ï)G kenneot (de = 
lidwoord / kenne = kennen / hot = hoofd) 
= wie het hoofd is van het kennen, 

Demunde (Got; 687) - burcht bij Danzig, bij de monding van de 
Weichsel. 
: munt = monding, 

Deurne (At. 50 + 49) - gemeente bij Antwerpen. = Dorna = daar na 
(bij) : was het eerste dorp op weg naar de 
Ambivariti. (vgl. Altena en Doornik), 

Diablintes (At. 90) - volksnaam, = Di-abel-inten = die bekwaam zijn 
in het enten, In die streek waren veel appel
bomen. 

Diana (Sax, 666=661 en Am. 862) - dien = dijen = doen gisten; ara = 
eeuwig : eeuwige gisting, Diana of de maan 
doet eeuwig de elementen opkomen. 
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Diets (ind. 46O-463 

Dijkgraaf 
Doinna (Got. 690) 

Dorashaf (Got. 690) 

-Done (At. 42) 

Doornik (At. IGO) 

Dromichaetis (Got, 

Duaci (At. 87) 

Duits 

) - = the-outs = de oudste (vgl, Teutones en 
Thuiscon), Deze etymologie werd later door 
B. geschrapt samen met een andere tekst, doch 
werd er - in een ander verband - terug bij
geschreven, 

- zie "borggraaf". 
- Deel van Scandinavië, 
= op het punt zijnde de omloop te voltooien 
(een deel tussen twee schiereilanden), 

- havenstad in Domna (zie aldaar) : = haven van 
Domna. 

- in plaatsnamen als 'Arendonck', 'Gorsendonck', 
'Veldonck', 'Wilmerdonck' en 'Grobbendonck' : 
done = plaats in het water (vgl, 'duken', 
'dook', 'duker'), 

- = Dor-na(c) : zelfde betekenis als Deurne en 
Altena : dicht bij (Oudenaarde), 

733) - koning der Daci (° Droraichaetes, koning 
der Odryses ?) : = Droraich-haet = wie dromers 
haat, 

- volksnaam = de huwac : de = lidwoord / hu = 
hoe(de) = bescherming / wac = wacht : = de 
wacht ter bescherming, 

- zie Diets, 

- E -

Eburones (At, 18) 

Eburum (Got. 714) 

Ekeren (At. 52) 

- Ze werden door een verdrag buren van de Thun-
g r i . Ze waren dus eed-buren , 

- v e s t i n g der Goth in i , De Gothini s l o t e n een 
verdrag met de Quadi en werden aldus eed-bu
r en , ( v g l , : Eburonen), 

- gemeente b i j Antwerpen. = Eycker 
veel e iken , 

Engadin (Ven. 948) - dal b i j de Schudus (= de Enus) , 
begint daar : gadin = gaat i n , 

Engroenland (Got. 767) -̂  = Eng (= smal) - Groenland : 
smalle u i t l o p e r van Groenland. 

Enoch ( ind . 547) - zoon van Caïn. = eed-nohc = +_ "O God, w i l t 
Gij met mij nog een verbond s l u i t e n ?" 

: e r stonden 

Die stroom 

was een 
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Enos (ind, 546-548) - zoon van Seth, kleinzoon van Adam, Leefde 
in de tijd dat Israël afvallig werd van Jah
weh. : een tijd dat de eed tussen God en Zijn 
volk werd geschaad : eed + nos (= schade). 
Het tegengestelde van 'nos' is 'son' = ge
zondheid; wie niet schadelijk is, is on-nozel. 

Eridanus (Ven, 990) - de Po (zie ook : Padus en Bodincus), 
= Heridan = Heritan = Herritan : Her = heer / 
Rit = waterloop (van ryten = spleet waar water 
in loopt) / an = aan : duidt de beweging naar 
vèdir aan en een aansporing tot versnellen. 
Dus Herritan = de heer der wateren die snel 
voorwaarts stromen. Wie de 'h' niet wil aan
vaarden kan ook lezen 'er' ipv, 'her' : er = 
de eer, 

Essex - zie bij Sussex, 
Euganei (Ven. 949) - een volk in de Alpen. Ze liepen daar zó dat 

ze naar de vlakte links schenen over te hel
len. Daarom werden ze door de Veneti Eus (= 
links) - gan (= gaan) genoemd, 

Europa (Ven. 1045) - Deze naam is zuiver Cimbrisch en niet Grieks, 
Hij betekent :'een grote hoop mensen' : eur =• 
(door metathesis) ver = groot, uitmuntend; 
hop = een hoop (mensen), 
In het werkexemplaar voor de verhoopte her
druk werd nog een tweede mogelijkheid voor
opgesteld : in de naam Europa, zou een profe
tische allegorie verborgen liggen van het 
mystiek huwelijk tussen Christus en Zijn Kerk, 
! e (= echt, huwelijk) - ur (= uitstekend) 
- hop (= hoop), vgl. Hieroglyphica, p. 11 en 
Prancica, pp. IG4-IO5. 

Eva (ind. 540) - Betekent ofwel : eed-vat (een eed tegen God), 
ofwel : eeuw-vat : een vat voor alle 
eeuwen, de vrouw als moeder. Wie 
dat vat vult is een vat-er, vader. 

Die twee meningen werden later door B, ge
schrapt en vervangen door : che- of ghe-ai-vat 
vat = moeder, baarmoeder (vandaar vater, pa
ter, Tfc/T^ (^ ) ai = ademen; 'Che' of 'ghe' zou
den we normaal moeten kunnen begrijpen : "nee 
est quod hic de Che sive Ghe multa scribam 
cum verbum illud omnibus nostratibus semper 
sit in ore." In de Hermathena, I42, lezen 
we dat ghe = ge = geven : gai (= blij) = 
ge-ai = adem geven, leven geven. Vandaar 
Chava = een vat dat leven geeft (cfr. Hispa-
nica, 15 en l?)» 

* 



I 

1 
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- F -

Fanesii (Got. 699) - volk in Scandinavië, Fan = vaan. Vermoedelijk 
een spotnaam die slaat op de doek die ze op 
het hoofd droegen. 

Februari (Cron, 387) - fe (= vee of het mannelijk lid) + bruen 
(= koesteren) : duidt zowel op de aarde als 
op de echtgenote van Janus, dé echtgenote. 

Fel (At, 57» later bijgeschreven - staat tegenover 'lef' = leven, 
Forland (Got. 768) - eilandje tussen IJsland en Groenland (Q, Eli

sabeth Forland ?) = voorland = land dat er
gens vèèr ligt, 

Frisches Haff (Got, 686) - baai in de Oostzee. = fris-haf = een 
fijne haven. 

* 

- G -

Ganus (Cron. 360) - Janus (= volgens B. Japhet, zoon van Noë), 
Japhet moest veel reizen : Ganus komt van 
het WW. 'gaan'; de 'g' werd later 'j' zoals 
'gard' in het Frans 'jardin' werd, 

Gardameer (Ven, 948-949) : Gard = Wart = Wacht (De Goten lieten 
daar een wacht achter), 

Gebeleizis (Got. 725) - sommigen menen, ten onrechte, dat die 
naam op Zamolxis slaat (zie aldaar), 
: ofwel = geb-heilig-sin = geef heilige zin 
of een heilig gezin. 
ofwel = gebeweleictsin = geef heilige zih 

of een heilig gezin. 
ofwel = gebeweleictsin = geef eeuwig het 

'zijn', 
Gedanum (voorwoord Got, 667 + Got. 708) = Danzig 1 daar woonden 

de Getae & de Dani, 
Geloni (Got. 718) - volksnaam. = Gelenden = zij die loon ontvan

gen hebben. Het was een neringdoend volk. 
Gent (At. 88) - eerst zegt B, schertsend dat men op het eer

ste gezicht zou kunnen zeggen dat de berg van 
Gent als een mannetjesgans uit het water 
steekt (gent in de betekenis : mannelijke 
gans). De naam komt in werkelijkheid van 
'want'. Later zal hij dit verder uitleggen, 
("want" = verdediger, zie Herm. 166), 
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Genzericus (Got, 785-786) - Koning der Vandalen. == Ganzric =« gans 
rijk. 

Gepidae (Got. 771) - volksnaam : het waren nomaden die steeds 
maar nieuw gebied veroverden en daar bevelen 
uitdeelden : gepieden = gebieden. 

Gerbaldus (At. 15-14) - Germaanse naam. = 'ger' (= wensen, verwer
ven, oorlogen of een overeenkomstig substan
tief + 'bald' (= vlug) : wie vlug is om te 
verwerven of om oorlug te voeren. Kan ook 
betekenen : begerig naar vlugheid. Deze 
laatste betekenis werd later geschrapt, 

Gerbert (At, I4) - Germaanse naam, = 'ger' (zie : Gerbaldus) + 
'bert' (= wert = waard) : wie waard is te 
verwerven, 

Gerbrecht (At. I4) - Germaanse naam, = 'ger' (zie : Gerbaldus) + 
'brecht' (= berecht = wie op de hoogte is), 
Gerbrecht en Gerbert hebben dus een verschil
lende betekenis, vgl. Robrecht - Robert; 
Albrecht - Albert, 

Gerhardus (At, 15-I4) - = ger + harden = gehard in het verwerven, 
of + hart = wie het hart heeft te ver-

we rve n, 
Becanus verkiest de naam echter zonder aspi
ratie : ger + ard (= aard.) 

Germanus (At. 9) - Germaans : = ger + man, 
Gertrudis (At, I4) = trouw in de oorlog (tru = trouw; ger : zie 

Gerbaldus), 
Geruicus (At. I4) - germaanse naam : wie = het waken, de plaats 

om te waken : = wie wenst te waken; oorlogs
waker, (zie Gerbaldus), 

Gessoriaci (At. 97-98) - inwoners van de Gesoriacus pagus (bij 
Bonen) : gas of ges = publieke weg / or = na
geslacht (oir) / ryc = rijk / acht = achten : 
= mannen van zeer lage komaf (publiek ter 
wereld gekomen) die geldzuchtig zijn, 

Getae - zie Goti, 
Gete (At. 91) - zijrivier van de Demer, = get-as = geeft aas, 

voedsel. Langs de Gete werd veel voedsel 
vervoerd. 

Gigant (Gig, I6O-I61) = wigant = wyt (= wijd) gehant : de giganten 
hadden wijde handen, 

Gilimer (Got. 786) - koning der Vandalen : vervorming van Wilmar 
zoals Gilhelm van Wilhelm. Wilmar = wie 
faam (= mare) wil, 

Glessaria - zie Glesson, 
Glesson (Got, 712) - een barnsteeneiland, ook Glessaria, = Gelecht-

ston : gel = geel / echt of acht = barnsteen / 
ston = steen. 
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Gobazes (Ven. 955) 
Godmec (Got. 768) 

Gomar (Got. 785) 

Gomer (ind. 550) 

Koning der Lazi = goede baas, 
plaatsnaam op het - denkbeeldige - eiland 
'Frisland', ten westen van IJsland, 
= God-mac = door God gemaakt. 
een voornaam : een man met een goede (go) 
faam (mare), 
zoon van Japhet. = 'go' = goed; 'mer' = meer t 
wie het goede vermeerdert. Een betere etymo
logie is echter 'go' + 'mer' (= faam) met 

Gorduni 
Gotae 

Gothini (Got. 7II) 

Goti (Got. 684) 

Gotscalc (Gig. 152) 

Gottingen (Got. 700) 

een goede faam (vgl, Gomar). Deze laatste 
mogelijkheid wordt ook vermeld in in de Gal», 
lica, p. 47. 
volksnaam : gor = moeras + dun = duin, berg, 
zie Goti, 

Gotalani (Got, 707) - Waren de Goten en de Alanen die samen een 
expeditie naar Spanje ondernamen, 
volksnaam. = Gotingen = afstammelingen der 
Goten. 
Goten. Hetzelfde volk als de Geten, Een ko
lonie der Massagoeten, Het eerste deel van 
deze naam viel iveg. Goeten = de goeden, 

Gotlan* (Got. 685 + 7OO) = land der Goten. 
- bep, functie bij de Franken, - wie ervaren 
is in godsdienst (scale : zie maarschalk). 

- , - zie Gothini. 
Graaf (Gig. 148-I49) - adellijke titel : graven = garauwen s gar-

au = zeer oud. Die functie vereiste oudere 
mensen met ervaring, 

Alpes Graiae (Ven, 950) - Grau = grijs. 
Groenland (Got. 767) = groen land. 

• volksnaam : Gruiten = geheel rijten. 2e woon
den te Brugge. ?/aar veel kanalen zijn (de 
Brugse Reien) - zie in dit verband ook bij 
'rui' en 'Ambivariti'; over al die kanalen 
lagen veel bruggen; vgl. het Brugse Gruit-
huse. (Sic ! ) . 

• volksnaam. Omdat het zo'n roversvolk was, 
noemden de Scythen hen naar het ww, grijpen. 
Zie ook bij Gryps. 
1057) - griffioen, grijpvogel : verwant met 
het ww, grijpen. De Grypes (zie aldaar) 
tooiden zich met pluimen en waren zeer vlug. 
Ze verslonden mensen zoals leeuwen. Zo groei
de de fabel van de Gryps, een bloeddorstige, 
snelle vogel met het lichaam van een leeuw. 

• Frans woord voor oorlog. Ger (zie Gerbaldus) 
werd synoniem van oorlog. 

Grudii (At. 85) 

Grypes (Ven. 1037) 

(Ven. Gryps _ fpu ^ 

Guerre (At. 12) 
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Giindamundus (Got. 786) - koning der Vandalen. In die naam ligt 
de wens opgesloten dat de drager ervan een 
gunstige mond moge hebben. 

- H -

Halys (Ven. 929-950) - stroom die uitmondt in de Zwarte Zee, Daar 
is zout te vinden. Hal = zout, (zie Deceba-
lus : hal = bewaren)"Hal" en "zout" zijn van 
Cimbrische oorsprong, niet van Griekse, 

Hamburg (Sax, 66O-66I ) - : was een centrum van (gerookte varkens) 
ham : Ham-burg, 

Han (Got, 767) - Stroom in Engroenland. Daar leefde ooit de 
Dani (= de hanen). 

Hanericus (Got. 796) - koning der Herulen, die dikwijls met de 
Dani en de Alani (= hanen, zie bij hun etymo
logie) vochten. 
= rijk aan hanen (in slavernij), 

Hathanericus (Got. 796) - koning der Goten. = rijk aan hen die 
de Hanen (= Dani & Alani) haten, (vgl, de 
etymologie van Hanericus), 

Heirbaan (ind. 528) - = heer (= gemeenschappelijk) + baan. 
Hekla (Got. 697) - '»erg op IJsland, Heeft vele puntige rotsen, 

doet aan een hekel denken, 
Heorta (Got. 735) - plaatsnaam bij Strabo, VII, 5, 12. = 'een 

hoog oord', 
Heraut (ind. 528) - 'her' = gemeenschappelijk + 'alt' = oud : 

een gemeenschappelijk ouderling, senator. 
Hercules (ind. 528) - door B. gelijkgesteld met Noë. = gemeen

schappelijke (her) teelbal (cul) : Noë was 
de vader der mensheid, (zie ook Liber), 

Hermanric (Got. 7^0) - koning der Goten. = rijk aan krijgslieden, 
Hermansal (Sax. 649 sqq) - plaatsnaam in Saxonië*. Her = gemeen

schappelijk / man = man / hal = wat bewaart; 
so-hal, sal = te bewaren, zout. Dus Herman
sal = gemeenschappelijke bewaarder der man
nen of gemeenschappelijk zout der mensen, 

Hermanstat (Sax. 649) " stad in Daoië, : stad van Mercurius (= 
Herman, zie Hermes). 
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Hermes (Sax, 597) - komt van Herman. Op p. 649 zegt B. dat Her
man = verraaner (man) van allen (her = gemeen
schappelijk). Zie ook appendix II, 

Hermiones (ind, 460) - Germaans volk, : woonden in het hart van 
Germanië : hert (= hart) - mit (= midden) 
- woners : zij die midden in het hart wonen. 
- zie ook bij Ingevones en Istevones, 

Hertog (ind. 528) - = gemeenschappelijke (her) leider, (Hermathe-
na 169 : ook : leider van het leger), 

Herulen (Got. 790 sqq) - buurstam der Alanen, De Alanen hadden 
als symbool van strijdlust de haan (Alanan = 
al-hanen). Uit naijver zochten de Herulen 
nog een beter symbool van waakzaamheid, sluw» 
heid, durf enz, : de uil : Herulen = gemeen
schappelijke uilen of leger der uilen, 

Hildericus (Got. 786) - koning der Vandalen : Hildenrich = rijk 
aan helden, 

Hillevii (Got, 698) - volk in Scandinavië' = Hillenwonen = bergbe
woners (hil = berg), 

Hippopodes (Got. 698) - volk in Scandinavië, Vergriekste naam : 
ze hadden grote voeten, en bewogen zich bo
vendien snel voort met ski's. Ook Scricsini 
genoemd (Scric = met brede passen lopen). 

Hoboken (At. 52) - gemeente bij Antwerpen. Ho = hoog / boe = 
een bok. Hoboken was eertijds een woestenij 
met wat bomen. Die brachten niet meer op dan 
een bok, die alleen maar wat wol levert. 
Ook zo genoemd omdat er alleen maar voedsel 
te vinden was voor bokken. 

Hodwacer (Got. 795) - leider der Herulen, door sommigen verkeer
delijk Odoacer of Ottochar genoemd, 
= hod-waker = hoofdwaker, 

Hoei (At, 75) - Misschien komt de naam van hu-wonen : men 
woonde er ter bescherming van Luik. (hu = Jioede 
= bescherming), 

Hungari (Got, 776 sqq) - een deel der Avari week met de Hunnen te
rug naar Sarmatië uit : de Hunavari of Hun
gari , 
Ofwel gaat de naam terug op de oude naam van 
de Hunnen : de Onogori of Ongorii. 

Hunricus (Got. 786) - koning der Vandalen. = Humricus = rijk aan 
huizen (hum = huis, vgl, het Engelse home.) 

Husigardus - zie Usigardus, 

* 
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- I -

Ianus - zie Ganus, 
laphet (ind, 550) - zoon van Noë. Jap = zorgen voor de kinderen; 

het = hoofd : de voornaamste om voor de kin
deren te zorgen. Misschien werd dit alles 
later geschrapt (zie : Cham). Zie ook appen
dix II. 

laxartes (ind. 469) - stroom bij het Aralraeer : = Japhart = jaagt 
hard : het is een vlugge stroom, 

Iccium promontorium & ïccius portus (At..97) -'" Ittius, nu Bonen, 
i Icci = ie si = ik zie : ofwel omdat daar 
e'en vuurtoren stond, ofwel omdat men vandaar 
Engeland kon zien, 

IJsland (Got. 697 en Ven. 1038) = Is-lant = ijs-land : word onge
veer 8 maanden door ijs omringd, 

Ingevones (ind. 46O en Got. 708) - Germaans volk (ten overstaan 
van de Hermiones en Istevones) : = hinge-ze-
wonen = langs de zee wonend, 

Issedones (Ven. 1056-1037) - volksnaam, = nabij (don) de IJszee 
(Is-se), 

Issor (Am. B64) - epitheton van Diana in Teuthrane. Daar had
den de Amazonen groot verdriet geleden (zie : 
Teuthrane), waarschijnlijk door een catastro
fale nederlaag waar veel jongeren het leven 
lieten. Door het epitheton smeekte men de 
godin om een nieuw nageslacht : his (= ophit» 
sen) + or (= oir = nageslacht). 

Istevones (ind, 46I) - Germaans volk (ten overstaan van de Ingevo
nes en Hermiones) : ze woonden bij de Rijn, 
de westergrens van Germanië : west-woners. 

luno (Sax. 66I) - zonder verdere uitleg zegt B, dat die naam 
beduidt : de eeuwige gunst. Oorspronkelijk 
stond er 'necessitas' gedrukt, doch in het 
werkexemplaar voor de verhoopte herdruk van 
de 'Origines' verving B, dit begrip door 
'favor'. Zie ook appendix II, 

luppiter (Sax, 661) - = de eeuwige kracht (geen verdere uitleg), 
In Hier. 176 daarentegen wordt die godennaam 
verklaard als 'lu-vater' = vader van de 
vre ugde. 
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- J -

Januari (Cron. 584) - genoemd naar lanus, alias Japhet, 
Jardin (Cron. 580) - Frans woord voor 'tuin'. Van het Germaarse 

'gard'. 
Juni (Cron. 450-431) - ' 'gun' = gunst : in deze maand begint men 

de gunst van de aarde te voelen. 

- K -

Katwijk (Nil. 508) - plaatsnaam in Holland, = wijk van de katten, 
kattenwijk. 

Kaukasus (ind. 476) - = grau-glas (grau = grauw, grijs; glas = 
ijs). 

Kester (At. 76) - Brabantse gemeente bij Gaasbeek, waar volgens 
B. Caesar de Atuatuken belegerde. De naam 
is een vervorming van het Latijnse 'castra' : 
daar lag het kamp van Caesar. Een naburig 
gehucht heet Kestergat : daar was de poort 
van het kamp. 

Resteren (At. 82) - Gemeente in Gelderland. Eveneens een verbas
tering van 'castra'. De legioenen in het 
gebied der Eburonen verhuisden naar die 
streek na de nederlaag van Cotta en Sabinus. 

Kipdorp (At. 50) - eertijds een dorpje buiten de oudste omwal-
ling van Antwerpen, nu nog de naam van een 
straat. Was, volgens B. het eerste dorpje 
dat uit Antwerpen ontstond, zoals een kip 
uit een ei. 

Kortrijk (At. 84) - = kort (brevis) + rijk (regnum). Ofwel ont
ving die stad de naam van de Centrones die 
daar woonden : "centre" werd "ctro" dat "cort" 
werd + rijk. Alzo is meteen in het woord 
zelf aangeduid dat het een verkorting is 
(cort = kort). 

Krijg (üt. 15) - in de betekenis 'oorlog'. Zelfde betekenis 
als 'ger' : krijgen. Uit 'cryg' ontstond een 
nieuwe naam voor de Germanen : 'cryg-mannen' 
d.i. 'krijgslieden'. 

Kurisches Haff (Got. 686) - baai in de Oostzee, - Curishaf = haven 
der Curates. 

* 
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- L -

Lacon (Am. 874) - Spartaan. : lac = verzwakking, verval, laks
heid + hon = bedriegen : wie het verval hoont, 
De Spartanen, die zo sober waren dat ze hun 
tanden spaarden, hoonden het verval, 

Lamech (ind. 541) - afstammeling van Kaïn = lam-echt : hij legde 
als eerste het huwelijksleven (echt) lam. 
- deze etymologie werd tesamen met die van 
Abel en Kaïn geschrapt. 

Latium (Cron. 578) = lats-hum : was het laatste huis voor Noë die 
in Italië zijn zoon Japhet opzocht. 

Lazi (Ven. 955) - volk in Colchis : = Latsen = de laatsten : 
ze bewoonden de laatste kust naar het oosten. 

Lepontii (Ven. 950) - volksnaam : leh = laag (i.t.t, hel = hoog, 
vandaar hil = berg) + pont = punt, bergtop : 
ze woonden op lage bergtoppen. 

Leuven (At. 45 en Ven. IOO5) - = Loven : Lo(h) = hoogte (i.t.t. 
hol) + ven = poel, zie ook Venlo, 

Levaci (At. 86) - volksnaam. Leh = laag (zie Lepontii) + vac = 
wacht, 

Liber (ind. 519) = Bacchus = Noë : Li = lieden, volkeren + bar =« 
baren, voortbrengen : voortbrenger der vol
keren, (vgl. Hercules), 

Lippoxaïs (Am. 825) - Tergitaos (zie aldaar) had drie kinderen 
die elk de naam hadden van één soort mensen. 
Lippoxaïs slaat op hen die te haastig hande
len : Lippogsait = het zaad (saet-sait) dat 
alles poogt (pog) door te lopen (lip). - zie 
ook Arpoxaïs & Colpoxaïs. 

Lomberg (At. 76) - Berg bij Gooik waar volgens B. de Atuatuken 
door Caesar werden belegerd. Volgens Caesar 
(de bello Gallico, II, 29) waren er overal 
bergen. Welnu : Lomberg = alom-berg = overal 
bergen. Later viel de eerste letter weg om
dat ze beschouwd werd als een Frans voorzet
sel (zc&ls a Paris), 

Lomnorius (Sax. 65O-651) - leider der Tectosagen, = lomp-man-or-
ius : lomp = iemand lomp, ruw behandelen; man 
= man; or = oir = nageslacht : wie een ge
slacht voortbrengt om de mannen ruw te behan
delen. 

Longobarden (Got. 769) - = Lâ ngobarden : ze hadden lange baarden. 
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Lubeca (voorwoord Got, 672) - Duitse stad Lübeck, De rivier daar 
is zeer traag : het is een lu-beec : een luie 
beek. Ze heet trouwens de Traga (nu Trave), 

Lutarius (Sax, 63I) - leider der Tectosagen : Luter = zuiver, op
recht (louteren !) + hart of art = hart : 
wie een zuiver hart heeft. 

* 

- M -

Maarschalk (Gig. 151) - moest goed voor de paarden zorgen : mar = 
paard (vgl. een vrouwelijk paard = mari of 
meri) + scale = wie zo ervaren is dat hij 
geslepen is (vgl. schalks). 

Maart (Cron. 429-43^) - maert = mert : duidt op het lengen van de 
dagen (vgl. meer). Later schrapte B, dit al
les en meende dat maart van "mart" kwam (zie 
Mars) en dat de maand dus toch op de oorlogs
god sloeg wat hij oorspronkelijk ontkende. 
Toch blijft de naam Cimbrisch, 

Malache (Am. 874-875) -Uo^^ó/^yj = malve (bep. plant); was een van 
de kruiden die de oude Cimbri graag aten : 
mal = maal (tijd) + lach = lachen. Een maal
tijd van malve maakte hen vrolijk. Het is 
ook mogelijk dat malache = mal-acht = ik acht, 
ik apprecieer een maaltijd (met malve), 

Margiana (ind. 467-4685 5I8) - stroom en streek bij de Kaspische 
zee, de westelijke grens der Cimmerii : = 
mare (= grens) + marg = merg (duidt op een 
vruchtbare streek). 

Markgraaf (Gig. 148-I5I) - mare = grens + graaf (zie aldaar). 
Mars (At, 110-111) - mart = hij slaat (vgl, martel = middel om 

te slaan, een hamer = mart + hel, d.i. heel, 
zeer), In Sax. 662 wordt Mars begrepen als : 
de krachtige breker, 

Massagetae ( Got. 673 sqq) - volk, volgens B, kolonie der Cimmeriè'rs. 
= Massangoeten of Massangueten : mas = hoop, 
ophopen (indien men dit woord omdraait krijgt 
men het middel te horen hoe men dat moet doen : 
sam = door samen te brengen.) + san = so-an = 
snel + goet = goederen, Massangoet wil dus 
zoveel zeggen als : hoop vlug je goederen op. 
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Mathaeas (Got. 734) - vorst der Scythen (= de Geten, p. 727) = 
mat haet hast = maat haat haast. 

Mathusale (ind. 548) - Methusalem. = Mathusalig = maect thu salich 
= maakt u zalig : hij leefde in een tijd dat 
men zich moest beteren - Dit alles werd la
ter geschrapt. Werd misschien op de volgende 
blz. door wat anders vervangen, doch deze 
blz. verdween uit het boek dat B. met noti
ties voorzag, 

Mavors (At, 111-112) - Mars. = i'Jaforts = raat (= maat) + forts 
(= geweld) = het geweld aan de maat gekoppeld, 
met geweld de maat, de deugd, dwingend, 

Medualli (Ven. 951) - een Alpenvolk. De naam duidt op hun woon
plaats : Medualli = Mitwalti : mit = het mid
den, walt = beboste heuvel. 

Mei (Cron, 450) - Mai of mei duidt op het groene van de plan
ten, vgl, meilant = aangenaam, groen land en 
Mediolanum {- Milaan). Verwant met meien = 
versieren met groen. 

Mercurius (Sax, 666 lees 662) - = de uitzonderlijke macht om te 
denken en te overschouwen. Geen nadere uit
leg, zie verder appendix II, 

Merksem (At. 50) - gemeente bij Antwerpen, = Mercsheim : mere 
of mare = grens + heem = huis, (de grens 
Atuatuken - Ambivariten), 

Meropes (Ven, IO40) - denkbeeldig Noordeuropees volk. 
Ofwel is die naam Grieks en dan duidt hij op 
de verdeling, ofwel Scythisch en dan duidt 
hij aan dat daar meer mensen wonen dan el
ders : mer = meer + hops = hopen, menigten. 

Merosberg (ind, 522) - in verband te brengen met wijn, die naar 
meer smaakt. 

Mesembria (Got, 735-756) - kolonie der Megarenses (Strabo, VII, 
6, 1). Volgens Strabo was de naam samenge
steld uit de persoonsnaam Menes en 'bria', 
d.i. stad. Het eerste element lijkt Becanus 
weinig waarschijnlijk. Hij verkiest de volks
naam Mysi I vriat of vriet = een stad vrij 
van muren, een vrije stad, 

ifethusalah en Methusalem - zie Mathusale. 
Midas (Ven. IO29-IO50) - = mit-hast = (ver)mijd haast. 
Milaan - zie Mei en appendix II, onder Mediolanum. 
Minerva (Sax. 666, lees 662) - = een erfenis eigen aan de mens en 

geheel de zijne; werd later vervangen door : 
eeuwige erfenis van leiden. Geen verdere 
uitleg, zie ook appendix II, 

Montes Rhipaei - zie Rhipaei. 
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Morini (At. 91 + Nil. 523) - volksnaam. Verwant met "moeren" «» 
moerassen. 

Mortirarusa (Got. 688-689) - zee in Scandinavië tot aan het voorge
bergte Rubeas : = Mortmaruus : mort = ver
moorden; mar = meer, zee; uus = uit : moor
dende zee, blijf buiten, ofwel : houd de 
moordende zee buiten(het was een zeer gevaar
lijke zee). 

- de Maas : Mos staat tegenover Som (zie bij 
Somme). De Maas blijft niet binnen zijn 
oevers (mos = zwervend, ook i slijk). 

Mosa (At. 57) 

- N -

Nembrod (ind. 549) - Nimrod, achterkleinzoon van Noë. 
= neemt-brood : als slechte tyran nam hij 
niet alleen letterlijk brood weg, doch ook 
figuurlijk, geestelijk brood. (blz. 549 is 
weggescheurd en waarschijnlijk geschrapt), 

Neptunus (Sax. 666 ipv. 661) - = godheid die alles bevloeit en 
wast (geen verdere uitleg). 

Nervii (At. 95) - Nerviërs : = Ner-wys ; ner = na-er = naar de 
eer; wys »= wijs : wijs om eervol te leven, 
(vgl. Caesar die zegt dat ze geen luxeartike
len toelieten, de bello Gallico II, 15). 

Neustria (Got. 713) - Neustrië. = Westria, werd Vestria, werd -
Nestria (geschreven leek de 'v' op de 'n'), 
werd Neustria, 

Neuwerp (At. 28) - plaatsnaam in Pomerania : = nieuwe werp (vgl, 
Antwerpen). 

Nochus (ind. 548-549) - Noë. Op p. 549 (die weggescheurd is en 
waarschijnlijk geschrapt) zegt B, dat Noach = 
nood (=• noodzakelijkheid) + acht (= zorg) > 
Noach was bezorgd voor de komende nood. 
Op p. 548 schreef B. later in de marge dat 
de naam in verband te brengen is met 'genoeg' 
= genoegen doen, bedaren : Noë keerde het 

' kwaad de rug toe, bracht God tot vrede en 
vertolkte het berouw van zijn tijd. 

Noormannen (Got. 765) - •= Nort-mannen = mannen uit het Noorden, 
(misschien oorspronkelijk : Norwig-mannen : 
Norwig = Noorwegen), 
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Nordot (G-ot, 768) — plaatsnaam op het - denkbeeldige- eiland 
'Frisland' ten westen van IJsland, 
= noordelijk hoofd (vgl. Suderot), 

Nysa (ind, 521) - berg (streek) in Indië (een wijnstreek), 
: nussen = nutsen = nutten = drinken (vgl, 
'nutten' met 'nut' •= nuttig en 'noot' = nood
zakelijk). 

- O -

Odessos (Got. 756) 

Odoaker 
Oldenwerp (At, 28) 

Oönen (Got. 698) 

Oosterlo (At. 42) 
Opici (Sax. 570) 

Origiagon (Sax. 6$ 

Oromansaci (At. 99 

Orsiloche (Am. 864 

Ostfort (Got. 698) 

Ostrogoten (Got. 7 

- stad aan de Zwarte Zee (nu Varna) j = Hodes-
ses = hoofd des zees = hoofd van de zee, 

- zie Hodwacer, 
- plaatsnaam in Pomerania = oude werp (vgl. 
Antwerpen en Neuwerp), 

- volk in Scandinavië, Een spotnaam die doelt 
op de eilanden waar ze woonden; die geleken 
op eieren, rond een kip. Nu bestaat daar 
nog de plaatsnaam 'Eierfrot', 

- een lo (= hoogte, loh i.t.t, hol) ten oosten, 
- Italische volkstam j opich = wie openlijk 
voor zijn mening uitkomt* 

2) - vorst der Teetosagen. = Origiagont : orig 
duidt op een edele afkomst (or = oir •=• ge
slacht); iagont = Jaghont = jachthond. Dus 
Origiagon = edele jachthond, 

) - volk bij Boulogne { or = oir = nageslacht; 
rora = krachtig, sterk; mans = mannen; acht : 
van achten. = Sterk geslacht dat grote mannen 
acht (i.p.v. rijkdom, zoals de Gessoriaci, 
zie aldaar). 

-865)->iü Ammianus Marcellinus (22, 8, 35) : epi
theton van Diana bij de Tauriërs. Zoals 
Diana Issor (zie aldaar) duidt ook Orsiloche 
op het verstrekken van kroost : or = oir « 
kroost; si = zie : loch = lach : ik zie mijn 
nageslacht en je lacht, Orsiloch duidt voor
al op het beschermen van de kroost, 

- streek in IJsland : het gebied ten oosten 
van de Heklaberg (zie ook Westfort), 

11-712)- = de Goten uit het Oosten. 
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Ottochar 
Oudenaarde 
Oxus (ind. 469) 

zie Hodwacer» 
zie Aldenardum.. 
Stroom bij het Aralmeer. : vele stromen ont
vingen hun naam van runderen : oxot = oxhot 
ossekop.. 

- P -

Padua 
Padus (Ven. 985) 

Papa 
Parallatae 

Parni (Sax. 641 ) 

- zie Patarium, 
- de Po, (zie ook Eridanus en Bodincus). = pat
den = een pad der dennen. De Po vervoerde 
vele schepen die uit pijnhout zijn gemaakt. 
Bovendien werden er ook veel dennen langs 
die stroom getransporteerd. 

- zie Atta, 
(Am. 826) - afstammelingen van Colpoxaïs (zie aldaar) t 

par = paren, gelijk maken; al = al(les); 
lat = (toe)laten : wie elkeen dat laat doen 
waaraan hij gelijk is. 

- bijnaam der Daciërs. Ook Parii of Pari ge
noemd ; ze reden in oorlogstijd met twee op 
één paard en vormden zo een paar, 
Parni = Parnot => de nood(zakelijkheid) om 
paren te vormen, 

Paropanisus (ind. 477) - Paropamisosgebergte in Azië. = phar-op-
an-is = ver-op-totaan-ijs = van hier (waar 
men de bergtoppen ziet) is het ver totaan 
het ijs., 

Patavium (Ven. 967) - Padua,, : pat of bat = baat, winst (van 
paaien = tevreden stellen) + have = haven. 
Dus Patavium = winstgevende haven. Padua had 
een belangrijke haven aan de Medoacus of 
Brenta, 

Alpes Penninae (Ven. 950) - de Alpen tussen de St. Gothard en de 
St, Bernard, : Penninae =• Pinninae : van 
'pin' : de Alpen hebben daar vele pinnen, 
p\intige uiteinden (vgl, het Latijnse 'pinna'), 

Petermannen (At, 43) - bijnaam der Leuvenaars. = mannen van St, 
Pie ter» 

Pharaemanes (Got. 681 ) - koning der Chorasmani (zie aldaar), =• 
Waraeman : War + raet + man =• een man die wa
re raad verstrekt. 
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Phrudis (At. 97) 

Pharazes (Ven. 956) - redenaar bij de Lazi, = Warats = wie ware 
raad geeft, 

Pharemondus (Got, 681) - Frankisch vorst, = War-mond = ware mond. 
Zie ook appendix II, 

- stroom in Gallië. Volgens B. gelijk te stel
len met de Somme : phrued of freude = zuinig » 
ofwel omdat de stroom niet veel water heeft, 
ofwel omdat er weinig ander water bijkomt, 

Pleumosii (At, 87) - volk, de Pleumoxii, = Bi-leu-mosen : bi •= 
bij; leu = lui, traag; mosen = slijk (zie 
Mosa), De naam duidt op hun woonplaats, 

Pluto (Sax, 666 i.p.v. 661) = zo'n volheid dat ze uitgestort wordt 
en opbriiist {geen verdere uitleg). 

Pollux (Cron. 424-425) - gelijk te stellen met Christus (zie ook 
bij Castor = Johannes de Doper). Pol = phol 
= vol + luk : Hij vervult de mensen met ge
luk. 

Portland (Got. 7^8) - = de poort van het land. 
Postel (At. 48) - Norbertijnerabdij te Bilol. Pot = plant, stel 

is een vorm van stellen, plaatsen : daar 
stonden eiken midden in de vlakte, 

Pyrrichos (Am. 865) - Plaatsnaam in de Peloponesus, tot waar de 
Amazonen geraakt waren. Daar waren veel bos
sen en slechts één waterput. Er was dus meer 
kans op brand dan op water. De naam heeft 
drie betekenissen t 
1) phur (= vuur, vandaar 77"'-'P/ + rich = rijk i 

vuurrijk, 
2) pur (= puur, zuiver) + rich = rijk : de 

burgers werden aangemaand rijkdom te zoe
ken op een zuivere wijze, zonder bedrog, 

3) bovendien duidde de naam erop dat men 
phuricli = vurig moest zijn. 

- R -

Ravenna (Ven, 965) 

Rhaeti (Ven. 953) 

Daar hadden de Cimbri een raadhuis, midden 
in de vennen, : Ravennen = raad der vennen. 
Alpenvolk. Als men de Alpen bekijkt ziet 
men eigenlijk één berg vol spleten, reten, 
waar water doorstroomt. Wie daar woonden 
waren de Rheti, 
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Rhegini (ind. 462) - Griekse naam voor de afstammelingen van As-
canax (Flavius losephus, Antiquitates ludai . 
cae, I, 126) : een verbastering van 'Rhein-
ingen' d.i. wonende of geboren aan de Rijn, 

montes Rhipaei (Ven. 1047) - '• Rhi = rijden + pai = paaien, vol
doen, s ze voldeden om paard te rijden, ze 
waren gemakkelijk te berijden, 

Rhodanus (Ven. 990) - de Rhone, = Radan = wie zich vlug haast t 
ra = snel (zie Araratgebergte) + an = aan : 
duidt op een beweging naar vèèr en een aan
sporing tot versnellen. 

Rijnsburg (Nil. 508) - plaatsnaam in prov. Holland. = burcht aan 
de (oude) Rijn, 

Rodolphus (Got, 791 ) - koning der Heruli, = Rothulph of Rothulf =• 
hulp voor het cohort (rot ! ) , 

Ros (Sax, 665) - paard, vgl. ras = snel. (het paard is het 
symbool van de snelheid). 

Rosalani (Got, 706-707) - volksnaam. Ros (paard) + Alani (volks
naam) : de paard-Alanen, 

Rosemunda (Got. 774) - koningsdochter der Gepidae = rozenmond, 
Rubeas (Got, 689) - voorgebergte in Lijfland, - Roufwacht of 

Roabwacht (van het ww. 'roaben' of 'roufen' 
= roven) t daar was waarschijnlijk een wacht
huis ter verdediging tegen rovers, 

Rugia (Got, 794) - Rügeneiland in de Oostzee, Was voor de He-
rulen een verdedigingseiland waar ze zich 
schrap konden zetten : 'rugghen', B, bedoelt 
waarschijnlijk dat het eiland hun een rugge
steun was. 

Rui (= kanaal) en 
Ruien (= kanalen maken) (At. 34) - ruien = ruiten = ruyten =« rij

ten = spleten maken, uitbaggeren, verwant 
met ret = reet «= spleet, (vgl. de Brugse 
reien), 

Ruisbroek (At, 53) - in de Rupelstreek, = moeras waar de winden 
ruisen. 

Rupelmonde (At, 53) - Oost-Vlaamse gemeente. = monding van de Ru-
pel, 

Rusbeas - zie Rubeas, 
Ryenland (At, 39) - = 't land van Ryen = 't land van de Riten = 

't land van de Ambivariten, 

* 
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- S -

Sabazius (ind, 525) -

Sacae (Sax. 574 sqq) 

Sacalbini (Sax, 635) 

Sacarauli (Sax. 637) 

Sacarbantia (Sax, 649 

Sacasena (Sax, 613) 

Sacassonen 
Sacora (Sax, 637) 

Sacorsa (Sax. 657) 

andere naam voor Bacchus, j verwant met Sa-
baia (een graandrank, oudere vorm van bier) 
: sat (= zaad) + baien (= baden), 
- volk, volgens B. de eerste kolonie der Cira-
meriërs. = Sagae van : sagunen = zegenen : 
'sac' = oorzaak, vandaar de Eerste Oorzaak 
+ 'gun' = gunnen, Sagun => de eerste oorzaak 
gunnen, door mijn gunst geef ik de eerste 
oorzaak, stel ik u onder de bescherming van 
God. (waren de woorden bij de ritus van weg
zending van een nieuwe kolonie).- ' 
- 'sac' beduidt bovendien ook 'verzamelen 
wat men nodig heeft' en staat dan tegen
over 'cas' = 'wegnemen uit wat men wil be
waren. 

- de Latijnse woorden Sagae, mens saga, sa-
gio, praesagio en sagax zijn dus van Cim-
brische oorsprong. 

- op p. 598-599 zegt B. bovendien dat Sacae = 
Sagae = Sagan = Sakan of Saken : 'kan' of 
'ken' = kennen : de naam onderstreept dat 
ze de eerste oorzaak van alles en van alle 
geluk kenden, (i.t.t, de Dacae - zie al
daar ). 

- volksnaam, = de Sacae die in de bergen wo
nen ; alp = berg (zie Alpes, vgl, met al
ben = elfen = berggodinnen), Niet te ver
warren met alb = al-ab = zonder alles = 
zonder kleur = wit, 

- volk dat Bactriana bezette. = de oudere 
Sacae. 

) - stad in Pannoniê' : Sac (= Sacae) + art 
(= aard) + bant (zie Brabant), 

- streek in Armenië'. : daar woonden de Sacas
sonen (zie Saksen), 

- zie Saksen, 
- stad in Paphlagonia : Sacae + or (= oir = 
nageslacht) : nageslacht der Sacae. 

- stad in Klein-Azië ; Saoae + hors (=> paard) 
: die naam is een herinnering aan de ruite
rij der Sacae, 
Op p, 706 vraagt B, zich af (als hij zegt 
dat Alanorsi = bastaarden van de Alanen) 
of de Sacorsi ook niet zijn : Sac (= Sacae) 
+ horson (= hoerenzoon) s = bastaarden der 
Sacae, tegenover de Tectosagen = de echte 
Sacae (zie aldaar)» 
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Sacsonen - zie Saksen, 
Sagartii (Sax, 574) - volksnaam. Waren afstammelingen van de 

Sagae/Sacae : ze behielden de aard (art) van 
de Sagae. 

Sage (Sax, 596) - gaat ook terug op Saca (zie Sacae), 
Sagmen (Sax. 586) - heilig kruid in de oudheid. = 'sagun' (zie 

Sacae) + 'men' (= mennen, leiden, voeren) : 
de gunst van de eerste oorzaak voeren, geluk 
aanbrengen. 

Saksen (Sax, 613) - = Saxen = Saxsonen = Sacassonen : de patro-
nimicum-uitgang -son gevoegd bij de volks
naam Sacae : = de afstammelingen der Sacae., 

Sarmaten - zie Sauromatae, 
Saturnus (Cron, 393) - door B. gelijkgesteld met Noë : = sat 

(= zaad) + ur (= groot, schitterend) : groot, 
schitterend zaad. Vgl. Vert. 38 : sat-ur-
not = wie noodzakelijk is om het menselijk 
zaad te vervolmaken. 

Sauromatae (Am, 834 sqq) - Sarmaten = kameraden tot het uiterste, 
: mat = een gelijke vriend + saur = zuur, 
moeilijk : een vriend, helemaal aan je ge
lijk, bereid om ook het zure met je te delen. 

Scandia (Got. 685 + 689) - Scandinavië = schoon, 
Scandinavia (Got. 685 + 690) = Scondenhaven = haven van Scandia, 
Schelde (At. 4) - 'scelt' duidt op een scheiding : het scheelt. 

Oorspronkelijk werd de stroom naar het im
perfectum 'scalt' genoemd, vgl. de Latijnse 
naam Scaldis, 

- Vroeger heette de Schelde ook 'Stabuta', d,i, 
sta buiten, blijf uit de buurt, hetgeen de 
bewoners van de ene oever naar die van de 
andere schreeuwden. Bij de Grieken ijrerd de
ze kreet verbasterd tot 'Tabuda', 

Schijn (At. 50) - Antwerpse waterloop. Scein = Sceient = 
scheidend : was de grens Aduatuken - Ambiva-
riten. 

Scolotae (Am. 826) - Afstammelingen van Colpoxaïs (zie aldaar). 
Door hun wijze handelwijze was hun een schoon 
lot (sco lot) beschoren, 

Scricsini - zie Hippopodes. 
Scythae (Am. 630-831 ) - de Scythen, Voor de Cimmeriè'rs en al hun 

kolonies was het een eer het vaderland met 
pijl en boog te verdedigen : Sciter = scuter 
= schutter, 

Sem (ind. 549) - zoon van Noë = semelic == gematigd (werd mis
schien geschrapt -zie Cham), 
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was een vesting die 
se (= zee) 

Semela (ind, 524) - moeder van Bacchus : = semelen = zemelen. 
Noë (= Bacchus) werd grootgebrt-cht met een 
afkooksel van zemelen, 

Seneschalk (Gig. I52) - ambtenaar bij de Franken : seines (sein = 
sin = gesin) + scale (zie maarschalk) : wie 
ervaren is een gezin te leiden. 
stad in Paphlagonië 
twee zeeën scheen te verbinden 
+ samen. 
nieuwe zoon van Adam. Werd in de plaats van 
Abel gezet. Bovendien was hij bezonnen, 
zedig. 
- : si of sie = zien; len = alleen of de ww, 
lenen en verlenen. = wie alleen ziet of wie 
het vermogen om te zien verleent, 
naam van een stad aan de Zwarte Zee = hoop 
van het gezin, (die plaats was door de natuur 
zeer goed beveiligd.) 
- : daar was een gebergte met veel vee : sog 
(zogen, melk uitzuigen) + dun (= duin, berg), 
solt = zout (symbool van het bewaren, van 
de eeuwige trouw).. 
som = wat in één is samengebracht (vgl. ww, 
'summen'; samen) : die stroom bleef steeds 
binnen zijn oevers (i.t.t. Mosa ). 

Somorobrina (At. 5?) - Somorobriva, Amiens, hoofdstad der Ambiani 
Som (= Somme) + brun (= water) : Somerbrun, 

- plaatsnaam op het -denkbeeldige - eiland 
'Frisland' ten v/esten van IJsland. 
: = Surand = zuidelijke rand, 

679-680) - prins bij de Massageten. = spar-gap-
-wi-siet = wie het gapen spaart en wijd ziet, 
(Niet nutteloos gapen, doch ver zien), 

Sparta (Am. 865-866) - = Spartan = spaar de tanden ! De Sparta
nen aten niet veel en zegden niet veel, In 
de volgende blz, beweert B. dat het ^<^)iulrioV 
bij de Spartanen een voortzetting was van de 
Spartan-maaltijden der oude Cimbriers toen 
ze die stad stichtten, 
zie Schelde, 
volksnaam. Werden mogelijk 'Sceiri' genoemd 
van Sceiren t schaar, omdat ze als een schaar 
alles platplunderden. Desnoods kan de naam 
ook van sceren afgeleid worden (= scheren 
langs) omdat ze langs de kust van Noorwegen 
woonden, 

Suartus (Got. 791) - koning der Herulen. = de zwarte. 

Sesamiim (Ven. 937) • 

Seth (ind. 542) 

Silenus (Ven. IO24) 

Sinope (Ven. 950) -

Sogdiani (ind. 468) 

Soldij (Sax. 651 ) -

Somme (At. 57) 

Sorand (Got. 768) 

Spargapises (Got. 

Stabuta 
Stiri (Got. 795) 
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Suderot (Got. 768) - plaatsnaam op het - denkbeeldige - eiland 
'Frisland', ten westen van IJsland. 
: = zuidelijk hoofd (vgl. Nordot). 

Suedanen (Got. 702-708) - = de Zweden. De Suevi (zie aldaar) en 
de Dani (zie aldaar) richtten samen een ex
peditie in : de Sue-danen. Ook Sueanen of 
Sueonen genoemd, 

Sueden (Got. 759) - de Zweden : Sueve + Den (= Dan), vgl, Sue
danen, 

Sueones - zie Suedanen. 
Sueven (Sax, 622) - volksnaam. Ze gebruikten veel sisklanken, 

bv. 's' i.p.v, 't' : sueven = sueben = su 
hebben = te hebben : ze waren ijverig te 
veroveren, te hebben, 

Sundum (Got. 794) - plaatsnaam (Strabsund in Voor-Pommeren ?) : 
ligt bij een zeeëngte : Sunt = een sond, een 
zeestraat. 

Sussex (Got. 765) = Sou-sex = sou-sax = zuidelijk Saxonia; Essex 
is dan : Estsex = Oostsax, terwijl Hiddelsex 
in 't midden lag, 

Syrmos (Got. 754 - vorst der Triballife'rs. De naam luidde oor
spronkelijk Sturm-ot = hoofd bij een bestor
ming. Kan ook begrepen worden als : Sur-moet 
: hij kon slechts met zure moeite zijn gezag 
handhaven. 

- T -

Tabuda - zie Schelde. 
Tassandri (At, 48) - volksnaam, = Tassanders : tas (hoop, stapel) 

+ Sanders : ze hoopten zand op, 
Taurusgebergte (ind. 529) - gebergte waar de Ark van Noë bleef 

stilstaan, = maker van stromen : tau (klaar
maken) + ru (water dat naar beneden stroomt.) 

Tectosagae (Sax. 625) - Tectosaces (volk bij Narbonne.). Was een 
kolonie der Sacae, die zich zelf de 'echte' 
Sacae noemde, : Techtesagen = te echte Sagen 
= de echte Sagen (zie ook Sacorsa), 

Tereus (Am, 85O-85I) - = wie gematigd (hues) verteert(ter). Voort
gaande op die betekenis zijn misschien de ver
halen te verklaren waarin hij zijn zoon opat. 
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Tergitaos (Am. 825) - stamvader der Scythen. : = Tergitau : ter = 
te ert = de aarde; git = gieter = voortbren
ger (indien men voortbrengen vergelijkt met 
gieten); au = oud : = de oude voortbrenger 
van de aarde. 

Terwaan (At. 99) - Taruana = Tar of dar (= de imperatief 'durf') 
+ hau an (= hou vol met slaan). 

Tessenderlo (At. 41) - = lo (zie o.a. Leuven) van de Tassandri, 
Teuthrane (Am. 864) - plaatsnaam in de Peloponnesos, Hier moeten 

de Amazonen iets heel triest hebben meege
maakt want hun hoofd (thuet of theut) was er 
vol tranen (thran) - zie verder onder 'Issor', 

Teutones (ind. 46O, Sax. 622 & Ven. IO55) - Thoutsen (nu Doutsen, 
Deutsen) =• de oudsten : de Germanen stammen 
af van Ascanius de oudste zoon van Gomer en 
hebben tevens de oudste taal, 

Themis (Am. 896 sq.q) - van Temich : Tem of taem = betamen (omge
draaid geeft dat "met" of "maet" =• de maat 
die de oorsprong is van al het betamelijke), 
In oorsprong gaan die woorden terug op tam / 
tem = temmen. Temich = eigen aan de zaken 
of personen van het betamelijke. 

Themiscyra (Am. 896-916) - daar stichtten de Amazonen een heilig
dom van Themis, : Themis (zie aldaar) + karc 
of kirc of kerc = kerk. (verwant met kar = 
dierbaar en karen = liefkozen; het omgekeer
de rac = raken is een symbool van het lief
hebben) . 

Thermodon (Am. 695-894) - rivier, stamland der Amazonen, Die 
streek scheen alle eigenschappen te bezitten 
om eten te vinden : Termodon = ter (verteren) 
+ mot (moet) + don (doen, verschaffen) = wie 
eten moet verschaffen; 'mot' kan ook beteke
nen «TQinoed' en dan betekent de naam : die 
het gemoed heeft eten te verschaffen, 

Thuin (At, 59) - stad in Henegouwen = Toiing = Doling (van 
doden, in het Frans tuer) : daar werden de 
Nerviërs verslagen. (B. citeert deze etymo
logie), 

Thuiscon (ind. 46O) - Gomer. = d'outs son = de oudste zoon. (op, 
p. 460 werd dit alles geschrapt, doch op p, 
461 terug bijgeschreven). 

Thuis te Britten (Nil. 309 sqq) - oude vesting in de provincie 
Holland, Komt niet van Britten doch van Vrit-
ten : vrit = maakt vrij, tend = het einde, 
de grens. Dat 'v' 'b' wordt komt meer voor, 
o.m, in het Spaans, 
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Thule (Got. 695) 

Tienen (At. 91 ) 

Timavus {Yen. 968) 

Tiran 
Tirigetae (Got. 718 

Tolistobogi (Sax. 6 

Tomyris (Got. 680) -

Tonal {Yen. 95G) 

Tongeren (At. 9) 

Tongerlo (At. 4I) 

Tortelduif Sax. 59I 

Traga (voorwoord Go 

- het meest westelijk bekend eiland in de oud
heid, volgens B. IJsland : thul = bovenste 
versiering van een muts (vgl, een 'tulband'?), 
Vandaar dat 'thulen' betekent : lustig leven, 
omdat men dan een vrolijke muts opzette. Het 
eiland steekt met zijn hoge bergen uit aan 
de top van de toen bekende wereld, 
ofwel : Thulen = tot-hulen = te huilen. Wie 
naar daar voer, ging naar het "huilen" : de 
kraters maakten daar zo'n lawaai dat men 
dacht dat de zielen van de verdoemden daar 
huilden onder de folteringen die ze moesten 
doorstaan, 

- van the inen = theinden = een t iende deel aan 
de heer geven : Tienen was e e r t i j d s een voor-
raadschuur , 

- r i v i e r t j e in Noord - I t a l i e : tam, tem of tim = 
betamen + have = haven : er was een lie tame
l i j k e haven. 

- zie Tyrannus. 
-719) - volksnaam : de Getae die b i j de Tyra-

r i v i e r woonden. 
28) - volk dat samen met de Tectosagen en de 

Trocmen a l s Galaten Klein-Aziê' bewoonde. : 
= D o t - l i s t - d o t - b o g e n = d o e t - l i s t - d o e t - b u i g e n . 
De Grieken waren l i s t i g en s l i m , doch ind ien 
men dapper i s doet men elke l i s t buigen, 
v o r s t i n der Massageten : tom (= toom) + ux 
(= u i t s t ekend ) + wys (= wi j s ) = Toraurwys = 
wie een u i t s t ekende bekwaamheid heef t met 
t euge l s of om te beteugelen» 

- een Alpentop : ton = t oon t ; a l = a l l e s : d ie 
top l a a t a l l e s z i en , 

- volksnaam. Thungeren = thun (= t o t hun) + 
ger (z ie Gerba ldus) . 

- een lo (= een hoogte i n voch t ig gebied, zie 
o , a , Leuven) i n het gebied der Tongeren. 

) - t o u r t e l d u i f = t r o u t e l d u i f (door me ta thes i s ) 
: van t r o u t e l e n = t r o e t e l e n . De duif i s im
mers een symbool van de l i e f d e en aan Venus 
gewijd. Bovendien z i t t e n de volgende woorden 
e r nog i n verscholen : t r o u = de trouw, t r o u t 
= huwt en hel = ui tmuntendheid, 

t . 672) - de Trave ( r i v i e r b i j Lttbeck) « waa 
een trag^a r i v i e r , Lübeck be teken t trouwens ; 
lu-beek = lu i e beek. 
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Tragomontani (Got. 772) - volksnaam. Misschien een spotnaam voor 
de Gepidae, waarvan lornandes (de origine 
actibusque Getarum, XVII, 95) zegt dat ze 
heel traag waren : Tragomontani = tragen-mond 
ze spraken heel traag, 

Trasmundus (Got, 786) - koning der Vandalen : = te rats munt : 
een mond gunstig om raad te geven. 

Traspies - zie bij Catiari, 
Treres (Am, 815) - een Cimbrisch volk. De Cimbri richtten bij 

wijze van overwinningstrofee een nieuwe ko
lonie op, "ter-eeren" genoemd (= ter ere 
van), 

Triballi (Got. 754) - Triballiërs, volk in Illyrië : = tru (= 
trouw) + bal (= wal) : zij beschouwden zich
zelf als een betrouwbare wal ter verdediging. 
De Grieken schreven uit onwetendheid geen 
ypsilon. Wil men toch de 'i' bewaren, dan 
kan men begrijpen : triwallen = drie wallen, 
hetgeen wil zeggen dat ze drie wallen waard 
waren, 

Alpes Tridentinae (Ven. 950) - De hoogste rots daar doet aan een 
drietand denken : tri (= drie) + tent (= 
tand), 

Trocmi (Sax, 629) - volk dat samen met de Tectosagen en de Tolis-
tobogen als Galaten in Klein-Azië leefde : 
troc-mit : troc komt van trekken en doelt op 
traagheid; mit = (ver)mijdt. Ze moesten de 
traagheid vermijden, daar ze immers Volcae 
(zie aldaar) waren. (B, beschouwt de Trocmen 
en de Tolistobogen ook als Tectosagen = Vol
cae), Ze moesten niet alleen niet traag zijn 
doch ook alles kort en goed doen, de kortheid 
eren. Dit ziet men als men het woord omdraait 
: tim-cort : tim = eer (vandaar het Griekse 
-rijj^uj en Tt A*')7 + cort = kort« 

Troia (Ven. 979-980) - ook Troia in Italië, Ontving de naam van 
de Zeug, symbool van de trouw (trou), Vgl, 
het Franse 'truie', dat, zoals B» zegt in 
zijn tijd ook in onze taal werd gezegd. De 
zeug en het zwijn zijn trouw omdat ze ons in 
ruil voor wat afval veel vlees en biggetjes 
schenken. 
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Trouli (Got. 786-787) - een scheldnaam die de Vandalen aan de Go
ten zouden gegeven hebben (ülyrapiodorus bij 
Photius, Bibliotheca, 60, b, Migne, Patrolo-
gia Graeca, 105, kol. 269). De Goten zouden 
ooit zulke hongersnood gekend hebben dat ze 
bij de Vandalen het graan met de 'trulla' 
moesten kopen. Becanus echter meent dat de 
'trulla' geen maat was, Zeiff» indien dit zo 
was, zouden de Vandalen geen Latijnse doch 
een Vandaalse naam aan de Goten gegeven heb
ben, 'Trouli' is in verband te brengen met 
'trulos' d,i. trouweloos. Misschien wegens 
het schenden van een verdrag, 

Tursilingi (Got. 796) - volksnaam : tursen = torsen : op krijgs-
tocht torsten ze een heleboel mee, Turseling 
= wie torst. 

Turtur - Latijnse woord voor 'tortelduif', zie aldaar. 
Tyrannus (Gig. I65) - = tur-hant = door de hand, Vgl, Gigant (ge

lijk te stellen met tiran). 

- U -

Ulilago (Got. 790) - leider der Herulen, = Ulelag = hinderlaag 
van de uil. De naam Herulen slaat ook op 
uilen, zie aldaar. 

Ulimut (Got, 791) - soldatennaam. IJlenmoet = met het gemoed van 
een uil, 

Usigardus (Got, 791; Ven, 956) - naam van niet-Romeins soldaat 
uit het Romeinse leger : husegart = husewart 
= huiswacht, 

Utrecht (At, 85) - 'tricht* is een vervorming van het Latijnse 
'traiectum'. Omdat er verscheidene traiecta 
waren maakte men onderscheid tussen 'Opper-
tricht' en 'Uittricht' (=het uiterste traiectun) 

• 
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- V -

Vader - zie bij Eva. 
Valium - wal. Afgeleid van dit Nederlands woord. Zie 

bij Decebalus. 
Vandalen (Got. 782-783) = Vandelen = wandelen : ze beschouwden 

hun expedities slechts als wandeltochten. 
Varuca (At. 70) - zgz. vesting der Atuatuken, Verkeerde inter

pretatie van Caesar, de bello Gallico, VI, 
32, 3 : ad Varucam i.p.v. Aduatucara. Die 
vesting was bedoeld om af te schrikken : var 
(= vrees) + hue (hurkhouding van hen die in 
hinderlaag liggen). Een andere mogelijkheid 
was : var + hu (= hoeden, oppassen). Later 
herzag Becanus zijn mening en veranderde in 
: war-hus, d.i. wachthuis, 

Veliocassi (Ven. IOG5-IOO6) - volk in West-Gallië = Veneliocassii j 
daar was een hoge stenen weg, waarlangs de 
Veneli (zie aldaar) naar beneden konden gaan t 
Veneli-hoch-caissei ; Veneli + hoch (= hoog) 
+ caissei (= stenen weg : cai, kei + sei, 
zaaien : een weg" door keien te zaaien). 

Velzeke (- Ruddershove) (At. 58) - gemeente tussen Aalst en Gent i 
velt (= veld, ook kamp) + Cic (= afkorting 
van Cicero, zoals Els, Lis of Bet van Elisa
beth), Daar lag het kamp van Cicero. 

Venedi (Ven. 1007-1008) - volksnaam. = Vene-den (= Dani, vgl, Sue-
den) : de Dani die bij een ven woonden, 

Veneli (Ven. 1003 sqq) - volk in West-Gallië (de Venelli) = venen
lo : zelfde etymologie als Venlo. 

Veneti - zie Vennones, 
Venetië (Ven, 955) - werd ook genoemd naar Ven (moeras, poel...), 

zoals de bodem aldaar duidelijk aantoont. 
Venlo (At, 45) - Zelfde samenstelling als Loven (= Leuven) : 

Ven (= poel) + lo (= hoge plaats : loh i.t.t, 
hol). Bij Loven is de hoogte belangrijker 
dan de vennen, terwijl te Venlo de hoogte 
niet zo belangrijk is. 

Vennones (Ven. 945) - volksnaam, = Ven-wonen = die bijeen ven, 
meer wonen, 

Venus (Sax, 666=662) - de godin die alles vernieuwt (geen nadere 
uitleg) : zie verder appendix II, 

Verbenae (Sax. 586) - heilig kruid in de oudheid. Was een middel 
tegen alle vrees : ver = var = vrees; ben = 
binden. 
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Vesta (Sax, 666 lees 662) - = stevig fundament van alles. Geen 
verdere uitleg, zie verder appendix II, 

Vindelici (Ven. 954) - volksnaam. = Vendeslecs = Venning des Lees 
: de Vennonen die oorspronkelijk op de oevers 
van de Leo woonden (Leo = Lech, bijrivier van 
de Donau). De 'e' werd 'i' onder Hoogduitse 
invloed, 

Vindenissa (Ven, 954) - stad in Helvetia, nu Windisch, = Vendes-
nest = nest van de Veneti, 

Visigoti - zie Westrogoten. 
Vitodurum (Ven, 955) - stad in Helvetia, nu Winterthur. = Winter-

thur = wintertoren, winterburcht. 
Volcae (Sax, 623) - volk uit de streek van Narbonne. Zou een 

andere naam zijn voor de Tectosacen. Hun 
expeditie naar de Narbonaise xvas zó vlug ver
lopen dat ze zich Volcanen noemden, Volcan => 
komaan. 

Vulcanus (Sax, 666 = 662) - = de macht die zichzelf en alles zeer 
snel voortbeweegt in Hermathena, 125 = Vol
can = vol kennis en macht (can = kunnen en 
kennen). De etymologie die B. hier geeft 
slaat blijkbaar op Hephaestus (zie "^'jjiPc^iTToS 
in appendix II), ' 

- W -

Walburgis (At, 101-102) - Een oude Antwerpse godheid, gelijk te 
stellen met Mj_nerva : wal(t) = geweld + burg 
= burcht : de kracht van de burcht die be
schermt, de beschermende kracht van de burcht» 

Walt - woud, zie Decebalus, 
Westerlo (At. 42) - een 'lo' (zie o.m. Leuven) ten westen. 
Westfort (Got. 698) - plaatsnaam op IJsland. Duidt het gebied 

aan ten westen van de Heklaberg. (vgl, Ost-
fort), 

Westkapelle (Gig. I56) - plaatsnaam op Walcheren : west (was de 
westelijke grens van Germanië) + 'capel' (= 
cap, hoogste deel van een huis + hel, hoog) : 
daar was een heiligdom van Hercules, 

Westrogoten (Got. 7II) - de Visegoten » de Goten uit het westen. 
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\7hales (Sax. 615) -

Wijn ( ind . 522) 

Willebroeck (At. 53) 

Wilmarsdonk (At. 53) 

: = Walia : de P ie ten en Schotten v luch t t en 
voor de Angelen, Saksen en J u t t e n u i t hun 
vader land , o . a . naar Whales, Ze spraken geen 
Cimbrisch. Welnu, i edereen d ie onze t a a l 
n i e t spreekt noemen we Walen, 
komt van wyen dat d r i e be teken issen heef t 
die e lk een eigenschap van wijn geven : 
1) = wijden : wijn maakt de mens g o d d e l i j k e r , 
2) = u i t b r e i d e n : wijn weidt het h a r t en ge

moed u i t . 
3) = wieden : wijn o n t l a s t het lichaam van 

schade l i jke s t o f f e n , 
- = Wiltbroek = bebost moeras, wild moeras 
of wijd moeras. 
- gemeente i n de Antwerpse p o l d e r s . B, spreekt 
van Wiltraerdonk : w i l t = wijd; mer = meer; 
done = p l a a t s in het water : een p l a a t s i n 
het grote wa te r . 
Wanneer h i j e c h t e r op p . 786 de Vandaalse 
koningsnaam Giliraer u i t l e g t zegt h i j dat 
h i e r 'Wilmar' moet gelezen worden (z ie G i l i 
raer) en voegt eraan toe : "Huius norainis pa-
gus apud Antverpiam e x t a t , Wilmardonk voca-
t u s . " Toch s c h i j n t Wiltmerdonc' op Wilmars
donk t e s l a a n , want B. bespreekt het samen 
met het naburige Ekeren. Naast 'Wilmarsdonk' 
en 'Wilmardonk' moet trouwens de naam 'Wil-
merdonk' bes taan hebben. Cfr. het "Plan van 
de s l a g b i j Eekeren geleverd tussen het l ege r 
der Hoog-Verbondenen en dat der twee Kronen, 
tussen Muysebroeck, Wilmerdonck en Orderen, 
de 30e juni 1705 onder het bevel van generaa l 
Obdam", dat in I712 verscheen b i j de Brusse l 
se u i t g e v e r F r i c k x . (Eug. De Seyn, "Geschied-
en -aa rd r i j k skund ig woordenboek der Belgische 
gemeenten, Tiirnhout, tweede u i t g a v e , s . d . , 
I> P ' 50)* Daarenboven noemde ook de p l a a t 
s e l i j k e bevolking hun dorp "Wilmersdonk", 
gemeente b i j Antwerpen. = Wi l t - ryc : een 
wild r i j k , 
koning der Vandalen, Ofwel : = Witsteraar •= 
wi jds te mare, wi jds te faam. Ofwel ; Wissomar 
= wie wijs (wis) i s in het horen (o) van ge
ruchten (mare) , 

Witmerus (Got. 710) - Widiraerus, v o r s t der Goten : wit = wijd; 
raer = mare, roem : = wijd vermaard. 

Wi l r i jk (At. 51) 

Wisumar (Got. 785) 

file:///7hales
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Wiltricus (Got, 'JIO) - zoon van Witmerus. wit = wijd; ric = rijk : 
= zeer rijk. 

Woord (Sax, 597) - wort : in het woord zelf zit reeds trouw en 
waarheid ingesloten : draait men het om leest 
men : trow ! 

Woud - zie Decebalus, 

- X -

Xanten aan de Rijn (At. 'JO) - De Cimbri, die bondgenoten van de 
Grieken waren geweest, gingen een Griekse 
vesting aan de Rijn innemen. Hun eigen ves
ting noemden ze naar de Trojaanse stroom 
Xanthus (de Scamander), 

Xanthii (Sax, 642) - volk gelijk te stellen met de Da(c)ae, Ze 
woonden in een zandige streek (Margiana) : 
xant = zand. 

- Z -

Zamolxis (Got, 725) - Zalmoxis, godheid van de dood, die onster
felijk maakte, bij de Getae (Herodotus, 4>94 
sqq). = t'samenholichtsin : t'samen = tesa-
men; holicht = heiligt; sin = zin, gezin, 
= wie alle zinnen en heel zijn fanilie (ge
zin) tesamen heilig maakt. Is Christus, die 
nog komen moet; de familie is de mensheid. 
Zie ook Gebeleizis, 

Zates (Ven, 956) - broer van Gobazes , koning der Lazi, : t'sat 
of zat = het zaad. B. vermoedt echter dat 
de naam van tsadich of zadich (= bezadigd) 
komt. 

Zeggen (Sax. 597) - Segghen : afgeleid van Segunen = zegenen (zie 
bij Sacae), 





333. 

Zoroas ter {Yen, IOII) - zonder verdere u i t l e g zegt B, dat de naam 
een Cimbrische be teken is heef t waardoor we 
aangemaand worden vlug ons gemoed t o t dat 
hoofd te verhef fen , vanwaar de oorsprong van 
a l l e oorsprongen i s , ind ien we in de Magia 
wi l l en b l i j ven ver toeven . Zie verder appen
dix I I . 

Zweden - zie Suedanen en Sueden, 
Zythos ( i nd . 526) - soor t b i e r b i j de Egyptenaren : = zu t -ho t : 

geeft een zoet hoofd. 
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A P P E N D I X I I 

ETYMOLOGIEËN UIT DE "OPERA HACTENUS IN LUCEM NON EDITA" 
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A. lATIJNSE ETYMOLOGIEËN 

- A -

aequare, o, as (Herm, I30 - gelijk maken. Komt van "effenen". 
aes, aeris, o (Harm. 90) - koper, brons, "aes" = aas, voedsel. 

Daar geld voedsel verschaft betekende "aes" 
ook geld en bij de Romeinen het materiaal 
waaruit geld werd gemaakt. De casus obliqui 
(aeris..) komen van "eer" dat in onze taal 
hetzelfde beduidt als "aes" voor de Roneinen, 
Hierdoor worden we tevens aangespoord geld 
eerlijk te gebruiken, 

aestas, aestatis, v (Vert. 61) - zomer, = aes-tas : tast aas op, 
hoopt voedsel op. vgl. etymologie van "zomer", 

aestus, aestus, m (Vert. 60) - bruisen, onstuimigheid..; = haest-
stou = haastig stoten, 

aevum, i; O (Herm. II3) - eeuwigheid. Van "eew" = eeuw, 
ager, agri, m (Herm. 52 + 235) - akker. Van acker = ac-ert = goe

de aarde = akker, 
agere, o, is (Hisp. 29) - doen, handelen; Van "wage" = wagen. 
alauda, ae, v (Hier. II6 + Gal. I3) - leeuwerik. =a;t;f̂u.d of alout 

= aloud. De leeuwerik zou zelfs ouder dan 
de aarde zijn. Het legioen dat Caesar in 
Transalpijns Gallië* lichtte heette ook 'Alau
da' (Suetorius, Divus lulius, 24) : die sol
daten beschouwden zich als ervaren veteranen t 
'aiouden'. 

albus, a, urn (Herm, 87) - wit : zie etymologieën uit de "Origines" 
onder "Saoalbini". 

a l t a r e , i s , o (Gal. 106) - a l t a a r , " a l t - a r " of " a u - t a r " = het ou
de dra len ( ' a r ' i s t egenges te ld aan ' r a ' = 
r a s , vlug) : doe l t op de overgeleverde t r a a g 
heid waarmee de of fers geschiedden. 

a l t u s , a, um (Hier . 87) - hoog. Van " e e l t " = v e r e d e l t , v e r h e f t . 
amare, o, as (Herm. I50) - beminnen, Arno = a-moe = ne ig ing van het 

gemoed, 
amarus, a, um (Franc. 74 + Hisp. 9I) - bitter. Af-meer = weg, niet 

meer van dit» Bovendien beduidt "raar" : dra
len, afhouden, 

ambactus, i, m (Gal. I4) - horige : zie etymologieën uit de "Ori
gines" • 
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ancona, ae, v (Franc, 84» 85) - Frankisch wapen : 'anc' = vast
hechten en 'hanc' = hangen, Hanc-con = kan 
(door haken) en durft (door stevigheid; con t 
vgl. koen) hangen. Ofwel t anc-hon : het 
wapen hoont door vast te hangen, 

ancora, ae, v (Herm. 65) : anker. = an-ker ; keert de koers van 
het schip tot zich en doet het stilstaan, 

angere, o, is (Herm, 65) - samendrukken. "Ang" duidt op een druk
king (vgl, eng, angst, hangen, angel = vis
haak : die doet hangen), 

anguis, is, m-v (Hier. 216) - slang. Doelt oorspronkelijk op hét 
serpent : de duivel, = Hang-wis (wis = twijg, 
vandaar vlechtwerk) : een touw om te hangen, 
om onze ziel te wurgen, 

angelus, i, m (Herm. 62) - hoek. Zie "angere", 
angustus, a, um (Herm. 62) - nauw, eng. Zie "angere", 
anima, ae, v (Herm, 37) - wind, adem, leven, ziel,., Anema = anem 

=• asem (adem) = aesem of aesura : aes = aas, 
voedsel + um = stem (zie hij 'letter'), 

annus, i, m (Herm, 6I + Gal. IO9) - jaar. 'Anna' = an (= aan) + 
na, het tegengestelde ervan. Duidt op een 
cirkelbeweging. Het jaar is in feite een 
cirkelbeweging, 

aper, apri, m (Franc, 78) - ever (zwijn), Eber (= ever) = e (duidt 
op de kracht) + beer (= mannelijk varken), 

apex, apicis, m (Hier, I91) - kegelvormige spits. Doelde oorspron
kelijk alleen op de top van de 'titulus' het 
hoofddeksel van de Flamines. Die bestond 
uit een twijgje met wol, symbool van het Lam 
Gods, Apex = hap-echt : van hetgeen we moeten 
grijpen (happen) is er niets meer echt dan 
de wol (van het Lam Gods), 

apis, apis, v (Herm, II4) - bij. = a bie = een bij. 
aqua, ae, v (Herm, 119 + Hisp, 36) - water : ac = goed (tegenge

stelde van ca = k̂ vaad). Water is in ver
schillende opzichten zeer nuttig en goed, 

ara, ae, v (Gal, IO6) - altaar. Duidt op de nodige traagheid en 
snelheid bij het offeren : ar = traag, tegen
gestelde van ra = ras, vlug, 

arare, o, as (Herm, 111) - ploegen. Van 'er' = eren = ploegen, 
arbutus, i, v (Vert, 82) - haagappel, = ar-buet (trage buit) of 

ar-boet (trage remedie) : de vrucht groeit 
traag, 

area, ae, v (Hisp, 45) - kist. Komt van ark = ar (traag) + rac 
(raken) : wat belet te raken, 

arcere, eo, es (Gal. 80 + Hisp, 45) - ingesloten houden. Zie 
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arx, arcis, v (Hisp. 45) - burcht, vesting* Zelfde etymologie als 
'area' en 'arcere', 

ater, atra, atrum (Herm. 87) - zwart, donker. Van 'hat' = haat t 
het is een hatelijke kleur. 

augur, auguris, m (Hier. 244) - vogelwichelaar, ziener, 'aug' = 
oog en 'ur' = kracht (zie bij 'Mercurius') : 
duidt op de macht ora te zien, 

aura, ae, v (Hier. 83 + Gal. 110) - windje, briesje, = au-ra = met 
oude snelheid, 

auris, auris, v (Herm. 102 + Vert. 44 + Gal. 27) - oor. Komt van 
'oor', dat ook 'begin' betekent (zie 'ordo', 
'origo', oriri'). Het oor hoort het woord 
in het begin. 

aurora, ae, v (Gal. 110 + Hisp. 32) - dageraad : au-roor = de oude 
beweegster. De dageraad is het oudste moment 
van de dag en spoort iedereen aan het dage
lijks werk te beginnen, 

aurum, i, o (Herm. 101 + Hier. 83) - goud. Au-rom = oude kracht, 
kracht van de ouderdom : goud veroudert niet, 
Vgl. "goud" = gaud = ge aud = helemaal oud, 

autumnus, i, ra (Vert. 57) - herfst, Autom = audom = ouderdom t 
het jaar loopt op zijn eind, 

avus, i, m (Herm. 219) - grootvader. Van 'aw' = oud. Vgl. 'den 
auwen' = de oude = vader en 'auwers' = ouders. 

- B -

barbarus, a, um (Herm. 205) - uitheems, zie jjc(^Uoi(oS 
beccus, i, m (Gal. 18) - Volgens Suetonius een Gallisch woord dat 

betekende : 'bek' (van een haan). Komt van 
bec = bek. Door onwetendheid dacht Suetonius 
dat 'beccus' alleen de bek van een haan was. 

bellura; i, o (Vert. 99 + Gal. 54-55) - oorlog. Van 'bel', het te
gengestelde van 'leb' = leven, 

benna, ae, v (Gal, I4) - bep. wagen. Was voorzien van een 'ben' 
(= mand), 

bulga, ae, v (Gal, 15) - lederoa ibodrs . Bul«ibuiel=buidel, 
bullire,io,is(Vert.46)'-borréleB-,koken.Van 'wallen,wellen' = opwellen 
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butyrum, i, o (Herm. 201) - hoter. Van boter = boet-ter : hulp
middel om goed te verteren, (boete betekent 
ook : redmiddel»,., nu verouderd.) 

- O -

cadere, o, is (Herm. I62) - vallen. Heeft een gewijzigde beteke
nis. Betekende oorspronkelijk : ca-do = ik 
doe kwaad, 

caduceus, i, m (Herm. I6I + Hier. 217 + Gal. 92) - herautsstaf, 
inz. die van Mercurius, = ca (het kwade) + 
duic (duiken) : doet het kwade en de meester 
van het kwaad het hoofd buigen, 

caelum, i, o (Herm. 145 + Gal. 51) - hemel, = Gai (gade, echtge
note) - hel (hoog) -um (om, in een kring) : 
= de echtgenoot die het huwelijk opwaarts 
voert (het huwelijk met V̂ 'o'- zie aldaar,). 
Bovendien is gai-heel-om : aangenaam (gai, 
zie bij yc'tfy in heel zijn verloop, 

caereraonia, ae, v (Herm, 166) - verering, ceremonie. Is dat wat 
maant wat moet uitgekozen worden : ceor of 
ceur = keuren + man = mannen, 

ae, V : zie caeremonia, 
m (Herm. 255 + Hier, 52) - riet, halm. Komt van 'halm'. 

Een 'h' werd in het Latijn soms 'c' : vgl, 
cor-hart, cornu-hoorn,,., 

Calendae, arum, v (Herm, 75-83 + Gal, 105) - de eerste dag van de 
maand. Cal-end = een mooi einde (van de vori
ge -maand). Immers cal = mooi = ke-hal : een 
wens tot bewaren of = ke-al : een geheel van 
wensen, Vgl, Ko/)vVo5 en K^^Ó5 Zo is een 
kalf het symbool van een mooi leven : cal-lef. 
Het tegengestelde van cal is lac = wat te laken 
is. Het omgekeerde daarvan is caal = kaal : 
uit het kwaad komt slechts kwaad, zelfs als 
je het omdraait. Daar de mens zijn schoon
heid toont door zijn taal, beduidt 'cal' ten-
slotte ook 'spreken' : vgl. Hol At 0^ en het 
Engelse to call, 

calvus, a, um (Herm, 75) - kaal. Komt van caal = kaal (zie calen
dae. ) 

caerimonx 
calamus, 

a, 
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camillus, i, m (Herm. I67 + Hier. I) - edele knaap die helpt bij 
godsdienstige plechtigheden, ook 'casmillus', 
Ca-rael = het kwaad openbaren; cas-mel = "pen-
baarder van het kwaad (cas = genitief van 
ca, kwaad), 

campus, i, m (Franc, 7?) - vlakte, veld. 'Mac' = gemakkelijk, vlak 
en 'cam' = kammen, vlak en gemakkelijk be
gaanbaar maken, Camp-op = vlak en gemakkelijk 
om erop te gaan of te staan, 

canere, o, is (Herm. 203) - zingen. Komt van sanc = zang, 
canis, canis, m-v (Herm, 123 + Hisp. lls) - hond. Een hond kan 

veel. Vgl. ook 'con' = koen, 
capere, io, is (Hier. 52) - nemen, vatten. Van hap = happen. 

Hier. 179 J van cap = omvatten, vgl, het 
Engelse to keep. 

capnumargos i, m (Gal. 12) - bep. soort mergel bij Plinius. = Co
pe r-marg = mergel met koperkleur, 

caput, capitis, o (Hier. 52) - hoofd. Van haupt = hoofd, 
career, eris, m (Gal. I48-I49) - kerker. Van karker (= kerker) : 

die keert alles weg wat voor de opgeslotene 
dierbaar (car ; zie carus) is. 

cardo, inis, v (Hier. 52) - deurpen. har = volharden : de deur 
volhardt erin, blijft erin staan, 

carus, a, urn (Herm, 118) - dierbaar. Gar = ke-ar : 'ke' duidt op 
een innige wens, 'ar' = verblijven : wat we 
wensen dat bij ons blijft, 

caryon (Vert. 102) - zie HÓiP^oV 
caseus, i, m (Herm. 201) - kaas. Van caas = kaas : ca-aes = slecht 

voedsel (in vergelijking met boter), 
casmillus (Herm. I67) : zie 'camillus', 
cassus, a, um (Herm. 202) - ledig. Van cas, het tegengestelde van 

sac = zak, 
casus, us, m (Herm, 201) - val, voorval, toeval. Van caas, ana

gram van saac = oorzaak, 
caudex, dicis, m (Hier, 52) - oudere schrijfwijze van codex, boom

stam, vandaar bijeengebonden plankjes, boek, 
= haut-echt = echt hout, 

causa, ae, v (Herm, 200) - oorzaak. Caus is het anagram van sac -
(oor)zaak, 

cave re , eO; es (Herm, 197) - op z i j n hoede z i j n . Van scou = schu
wen, 

cedrus , i , v (Ver t . 78) - ceder , = Ch ie t - t h r an = g i e t t r a n e n . De 
t ranen n l , omwille van de afgestorvene die 
i n een cederhouten k i s t begraven werd, 
•Thran' duidt ook op de o l i e van het ceder 
hout , 

c e l a r e , o, as (Hier , 56) - verbergen. Van ' h e l ' = ( v e r ) h e l e n . 



i 

I 
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celsus, a, um (Hier. 87) - hoog. Van 'hel' = hoog, 
cerasum, i, o (Vert. 64) - kers. De kersen kondigen de lente aan 

en meteen het voedsel dat de lente zal ver
schaffen : keer-aes = terugkeer van het aas, 
terugkeer van het voedsel. Kers = keers = 
keer-aes. 

cervix, icis, v (Hier, 52) - nek, = her-wicht, harwicht : kan 
lang een gewicht dragen, 

chorus, i, m (Herm. I65) - koor : zie^o^oi 
citron, i, o (Vert. 78) - citroen : zie ^iT^o^ 
citus, a, um (Hier, 52) - snel, komt van 'hit', 
civis, civis, m (Hier. 52+75) - burger. = hui-wis t hui = hoede, 

bescherming; wis = gewis : een gewisse bescher
ming. De burger moet beschermen, 

clarus, a, um (Gal, II3) - helder, klaar. Van claer =« klaar, 
claudere, o, is (Herm. 219) - sluiten. Van slaut = sluiten, 
codex, codicis, m : zie caudex, 
colare, o, as (Hier, 80) - zeven, ziften. Van loch = gat en loc(h) 

= hei-oog = zien, In een zeef ziet men wat er 
is, 

coleus, i, m (Gal. 94) - teelbal. Van cul = kul = teelbal, 
collis, collis, m (Hier. 52) - heuvel. Van loh = een hoogte, 
collum, i, o (Hier. 52) - hals, nek. Komt van 'hals', 
collus, i, m (Hier, 52) - zie collum, 
colum, i, o (Hier. 8O) - zeef. Zelfde etymologie als colare, 
conus, i, m (Hier. IO5) - kegel. Van coon = koen : de kegel symbo

liseert een koen leven, 
cor, cordis, o (Herm. 219 en 235 + Hier. 52) - hart. Komt van 'hart' 
corbis, corbis V (Vert, IO7) - korf. Komt van korf = cor-hef : 

diende om het koren te heffen, te dragen, 
cornu, us, o (Herm. 219 en 235 + Hier. 87) - hoorn. Komt van 

'hoorn', zie aldaar, 
corona, ae, v (Herm. 182 + Vert. I07) - krans. Van croon (= kroon) 

= car-ron : rondheid, volmaaktheid van het 
dierbare. Was een teken van het eeuwige he
melse leven. Vandaar dat de oudste godheid 
Cronos heet, 

corylus, i, v (Vert, 101 ) : zie kopu\o5 
cotonea, ae, v (Vert. IO5) - smeerwortel, waalwortel. Die plant 

brengt wol voort, fijner dan gewone wol ; 
cot-hoon-eer : hoont met zijn eer de kudde, 

cotoneum, i, o (Vert, 72) - kweeappel, = cot-doen-ee : een eed 
doen met de kut (= vrouwelijk geslachtsdeel). 
De kweeappel was immers aan Venus gewijd, 
(vgl, de gouden appel die Paris aan Venus 
verleende), 

crux, crucis, v (Herm. I65 + Hier. 249-250) - kruis, = crucs-wys : 
wat op een kruk wijst. 
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culeus, i, m (Gal. 94) - zie coleus, 
culiaus, i, m (Herm. 235) - zie calamus, 
cuneus, i, m (Hier. IO5) - wig. Van cuen = koen j zie conus, 
cupressus, i, v (Hier. IO4) - cipres. = cop-rees j zijn kop rijst 

omhoog. Vgl. rees met reus, 
cuprum, i, o (Hier. IO4) - rood koper. Van coper = koper, 
cura, ae, v (Herm, 166) - zorg. Van cur = godsdienstige ceremonie. 

Daar was zorg nodig, 
curare, o, as (Herm, I66) - (ver) zorgen. Zie cura, 
cydonium, i, o (Vert. 7I sq) - kweeappel. Van 'kutte', vgl, het 

Duitse Kutte (nu Quitte), Daar 'kutte' ook 
op het vrouwelijk geslachtsdeel wees noemen 
wij, om een onderscheid te maken, de appel 
'quee' (zie kweeappel). 

* 

- D -

dens, dentis, m (Herm, 126) - tand. Komt van tant = tand, 
deus, i, m (Herm. 113 + 205 + Hier, 59 + Hisp. 60) - god, = d'eew 

= de eeuwigheid, 
dexter, dext(e)ra, dext(e)riiin (Hier, 44) - rechts ; de (•= lidwoord) 

+ exter (= buiten, van ec = wat te verwerpen 
is; vandaar ex, extra, exterus en te Antwer
pen exter-lar = Eksterlaar = onbebouwd land 
buiten de stad). Het rechts duidt op de 
richting naar buiten, links daarentegen naar 
binnen, zie sinister, 

dies, ei, m-v (Herm. 140 + Gal. 126) - dag. Van dien = dijen : 
de dag drijft alles voort^ 

dives, divitis (Gal. 49) - rijk. = dit, van gedijen, 
domare> o, as (Herm, 126) - temmen. Van 'tam' = getemd, van tem

men, 
dominus, i, m (Herm. 175) "- heer. Dom-min = dom (zie domus) - men 

(van mennen) = leider van het huis, 
domus, us, V (Herm, 175) - huis. Dom = thom = het hom (vgl, het 

Engelse home = hu - om = bescherming alom,) 
durare, o, as (Herm. 91) - harden, duren. Van dur = duren, 
diirus, a, um (Herm, 9I + I64) - hard. Van dur = duur ('d'heeft 

een bindende kracht en 'ut' betekent 'kracht^, 
zie Mercurius), 

* 
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- E -

ebenum, i, o (Vert, 80) - ebbehout. = hebenum = haut-been «=» hout 
als been of het been van het hout, 

edere, o, is (Herm. 90) - eten. Van 'eten'. 
ego (Herm. 98 + 137) - ik. 'Eg' = anagram van ge, naar (=» naar 

zichzelf) = ig = ie = ik, 
epistylion, ii, o (Herm. 197) - bindbalk. Van 'stijl', 
erica, ae, v (Herm. 96-97) - = erice, es, v j heide. = (h)ei-ryc 

= rijkdom aan eenzaamheid, 
esse, sum, es, est (Herm. 66 + Hisp. 29) - zijn. Van 'wesen' = we

zen en 'es' = is, 
essedum, i, o (Gal. 17) - bep. strijdwagen. = hessichdom = hitsich-

dom : hitsig van ophitsen; dom is een suffix 
(vgl. rijkdom enz.,) 

eum (Herm. 216) - accusatief mannelijk enkelvoud van is, ea, id. 
Komt van 'em' =• hem, 

ex (Hier, 44) - uit. Zie dexter. 
exterus, a, um (Hier. 44) - zich buiten bevindend. Zie dexter, 
extra (Hier. 44) - buiten. Zie dexter. 

- p -

faenum, i, o (Vert. 107) - hooi. Van 'hoe' : duidt op alle gewas
sen die gedroogd worden om te bewaren («=» 
hoien), 

fagus, i, v (Vert. 85-86) - beuk. Van pheg = veg = vegen, zuiveren. 
Omgekeerd leest men gef = geven. We bidden 
God dat hij zuivering geeft en de middelen 
daartoe : eten en drinken. Deze boomnaam 
duidt erop dat alle voedsel van God komt, 

fallere, o, is (Herm. 128) - bedriegen, 'Wal' betekent heftigheid. 
Het omgekeerde daarvan is 'laf', waarvan het 
anagram 'fal' = val, 'fael' = falen en 'fals' 
= vals. Met dit alles is 'fallere' verwant, 

falx, falcis, v (Hier, 112) - sikkel, zeis, = fal-hact : valt om 
te hakken of = fal-hac : een haak die doet 
vallen, een valhaak. 
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fama, ae, v (Herm. 128 + I65 + Vert, IO5) - gerucht, gepraat. Van 
'faem' = faam, (= wai-hem •= stem van de wind 
of het woord door waaien aangebracht,) 

fari (Herm, 128) - spreken. 'Por' komt van 'wort' = woord, 
fatum, i, o (Herm. 128 + Vert. 44 + Hisp. 84) - noodlot. = vat 

(van vatten) - dom (vgl, rijkdom). Vat alles 
in zich, 

faustus, a, um (Herm, 129) - gunstig. Van wauts = te wauts (wau = 
willen), 

fax, facis, v (Hier, 89) - fakkel. Van facht (fag, feg = vegen, 
zuiveren : het zuiverende vuur,) 

fel, fellis, o (Herm, 128 + Hier, II4) - gal. Van 'fel' = wreed, 
tegengesteld aan 'lef' = leven, 

feriae, arum, v (Herm. I62) - feestdagen, van 'vieren', 
feriari, or, aris (Herm. I62) - feest vieren. Van 'vieren', 
fermentum, i, o (Herm, 129) - zuurdeeg, gegiste drank, = werm-ment 

. = brengt warmte, 
ferox, ferocis (Herm. I63) - woest. = fier-roich = vuur-rook, 
ferre, fero, fers (Herm, 1 27 + l62) - dragen. Van 'vuer' = voeren, 
ferus, a, um (Herm. 129 + 151 + I65) - wild. Van 'wreef = wreed 

of van 'fier' = vuur, 
ferveres, eo, es (Herm, 129 + I65) - koken, zieden. Van 'werm' = 

warm of van 'fier' = vuur, 
festinare, o, as (Herm. 194 + Hier. 75) - haasten. Van 'haesten'. 

Een 'h' werd soms 'f', vgl, het Spaans, 
fetialis, is, e (Herm. I69) - van de fetialen, een priestercollege 

om oorlog te verklaren : foegal = voeg-al = 
een handige kerel, 

ficus, i, V (Vert. 76) - vijgeboom, vijg. Van 'fyg' = vijg, 
fides, ei, v (Herm. I70 + Gal, 157) - geloof, trouw. Van 'widen' => 

wijden : het is een heilige zaak. Is boven
dien ook : wi-dit = wat wijd gedijt, 

filius, i, m (Hier, 76) - zoon. Anagram van 'lief', 
finis, is, m (Herm. 89 + 144) - grens. Duidt op de perfectie » 

komt van 'fijn', 
flectere, o, is (Herm, I55) - buigen. Van 'flechten' = vlechten n 

'vol hechten', 
foecialis, is, e (Herm. I69) - zie 'fetialis', 
foedus, a, um (Herm, I70) - vuil, afschuwelijk, Poi = verwerpelijk 

(vgl, : verfoeien), 
folium, ii, o (Herm, 183 + 219 + Hier, 76 + Hisp. 19 + 58) - blad. 

Anagram van 'loof', 
foramen, minis, o (Herm, I51) - opening. Van 'bor' = boren, 
forare, o, as (Herm. I5I) - doorboren. Van 'bor' = boren, 
foras (Herm. 150 - naar buiten. Van 'vor' = voor, 
fores, ium, v (Herm. I51) - deur. Zelfde etymologie als 'foras', 
forma, ae, v (Vert, 76 + 108) - vorm. Form = for-maet = vooropgaan

de maat. 
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fors, V (Herm. 201) - toeval. Van 'fort', 'vort' : doelt op een 
goede afloop, 

fortuna, ae, v (Vert, 44) - lot. Is de goddelijke wil, de godde
lijke gunst : fort = vort = naar voor = voor
spoedig : fort-uun = voorspoedige gunst, 
gunst van voorspoed, 

fructus, us, M (Herm, 129) - vrucht. Van vrucht : vreucht, van het 
WW, verheugen, 

frui, or, eris (Herm. 129) - genieten. Van 'freucht', van het ww, 
verheugen, 

frux, frugis, v (Herm, 129) - (veld) vrucht. Zelfde etymologie als 
'fructus' en 'frui', 

fur, is, m-v (Herm. 129 + Vert. 108 + Hisp. 58) - dief, dievegge. 
Anagram van 'roof'. 

- G -

galba, ae, m 

galbinus, a, 

galbulus, i, 

galgulus, i, 
gallus, i, m 

gaudere, eo, 

genu, us, o ( 
glacies, ei, 
glans, glandi 

(Gal, 18) - Volgens Suetonius (Galba, 3) een Gallisch 
woord dat betekent : vet. Wie zeer vet is 
noemen we een kalf ; galba = calb = kalf, 

um (Gal, 43) - met een groen-gele kleur. Komt van 
geel, vgl, het Hoogduitse "gaelb" (= gelb), 

m (Gal, 43) - wielewaal. Ontving de naam van zijn 
gele kleur (zie galbinus), 

m (Gal, 43) - zie galbulus, 
(Gal, 42) - haan. Gal = gai-hel (duidt op een hoge 

stem, vgl, galm en nachtegaal) + hui = be
scherming t de vogel die ons 's nachts met 
zijn hoge stem bescherming biedt, 

es (Vert, 27) - zich verheugen. Gai = blij = wat zo 
behaagt dat men het in zich verlangt. 

Hier, 135) - knie. Komt van 'knie', zie aldaar, 
V (Herm, 152) - ijs. Komt van 'glas', 
s, V (Vert, 81 + Gal, 153) - eikel, Gai-lands = wat 

de aarde behaagt : afgevallen eikels schie
ten vlug vrucht. Bovendien was de eik in het 
Paradijs de "boom des levens" en alludeerde 
hij op Christus' kruisdood. Zo kan de vrucht 
van de eik begrepen worden als de gekruisigde 
Christus, 
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Glischomargos (Gal. 12) - = glissomarga, ae, v s bij Plinius, 17» 
46 een soort krijt. Glinstermarg = glinsteren
de mergel. 

glos, gloris, V (Gal. 40-41) - manszuster. Gai = gade + loos = 
sluw, schrander. Ze is een sluwe hulp voor 
haar schoonzuster daar ze haar broer goed 
kent en vrouwen mekaar helpen, 

gramen, inis, o (Vert. IO7) - gras. Komt van gras = ge-ras (groeit 
snel). 

•" H "• 

habere, eo, es (Herm. 157 + Hisp, 59) - hebben. Hab = heb (hebben) 
en hauwen (houden), 

habitare, o, as (Hisp. 39) - wonen. Van 'hauwen' in de betekenis 
'wonen', 

hebenum, i, o (Vert. 6O) - zie ebenum, 
herba, ae, v (Herm. I69 + Gal. 88) - kruid, plant, gras. = her-

bat = gemeenschappelijk nut, 
heros, ois, m (Herm. 171) - heroos, halfgod, = her-hoot = gemeen

schappelijk hoofd, 
herus, i, ra (Herm. 174 + Hisp. 88) - heer. Van heer = iemand die 

men eer moet bewijzen. 
hiems, hiemis, v (Vert. 57) - winter, = hui-heim = bescherm je 

huis, (vgl, winter = teer op je winst), 
homo, inis, m (Herm. I47 + Hier, 225) - mens. = hoo-moet : de mens 

heeft een hoog gemoed z hij streeft naar ho
ger. Hoo-moet echter betekent ook hoogmoed t 

hora, ae, v (Herm. I62) - uur/ Van 'ur' = uur. 

* 





346. 

- I 

idus, uum, v (Herm, 84) -De Iden, de 15de of 13de dag van de 
maand. - eidous = eiduus = ei-di-uus : ei = 
een ei, di = zwellen, verdikken, uus = uut = 
uit. De maan verdikt dan tot een ovale vorm 
en heeft "bovendien verschillende eigenschap
pen van een ei. 

ilex, ilicis, v (Vert. 81 + Hisp. 96) - steeneik, = eel-eic = 
edele kracht, 

imber, bris, m (Hier, 204) - regenbui = eem-wer : eem = uitstorten 
(vgl, eemer = emmer), wer = weer, weder : 
een weer waar veel water uitgestort wordt, 

privatieve in- (Herm. IOO) - Komt van 'on-', 
infula, ae, v (Hier. 194 sqq) - wollen hoofddoek. = hin (= na) + 

ful = vullen. De doek heeft een symbolische 
betekenis en doelt op de te komen vervulling 
door het Lam Gods (het is immers een wollen 
hoofddoek en bovendien doet 'ful' denken aan 
wul = wol,) 

invenire, io, is (Herm. 144-145) - vinden. 'Ven' == mooi (zie ve-
nari) : we trachten het mooie te vinden, 

ira, ae, v (Herm. 56-III) - tv̂ ede. VAn 'ér' '"f 'ar'} de 'r' is 
de ' l i t t e r a caMnal-; : a l s h'inden woedend z i j n 
schi jnen ze een ' r ' voort t e brengen, 

i terum (Hisp, 29) - opnieuw. Van ' w i t e r ' = weder, weer, 
i u b e r e , eo , es (Herm. 69) - beve len , =- j u s t bie = j u i s t bieden = 

j u i s t gebieden, 
i u b i l a r e , o, as (Hier . I68 = 176) - wild schreeuwen, j ube l en , = 

i u - v e l - e n : i u = een vreugdekree t , ve l = veel 
wie veel " i u , i u , i u , iu" r o e p t , die j u b e l t , 

iucundus, a, um (Hisp. 18) - aangenaam. Van ' i u ' = vreugde, 
iuramentum, i , o (Herm, 69) - eed . Van ' j u s t ' =• j u i s t , tegenge

s t e l d e van s t u i = s t u i t e n , 
iu ra i i e , o , as (Herm, 69) - zweren. Zie iuraifaentum» 
i u s , i u r i s , o (Herm, 69) - r e c h t . Zelfde etymologie a l s iuramen-

tvim en i u r a r e , 
i u v a r e , o, as (Hier , 177 + Hisp. 18) - he lpen , verheugen. Van iu « 

vreugde, 
iuvenis, is, M (Hier, 177) - jongeling. Van iu = vreugde of jeugd, 
iuventa, ae, v (Hier, 177) - jeugd. Zie iuvenis, 
iuventus, utis, v (Hier, 177) - jeugd. Zie iuvenis. 

• « 

• 



I 
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- K -

Kalendae, arum, v - : zie Calendae, 

* 

- L -

labium, ii, o (Herm, 218) - lip. Van 'lippe' = lip. 
lac, lactis, o (Hier. 220 + Gal. 59) - melk. Lac of lek = likken. 
-lacere, io, is (Herm. 218) - lokken (alleen in samenstellingen). 

Van loc = lokken, 
lana, ae, v (Hier. ^^^) - wol : '1' = el = hoog + an (duidt op 

vooruitgang van het hoogste of het aandoen,in 
oasu van wol. Die wol doelt op het Lam Gods; 
de mens moet naar God streven en zich aan 
Hem geven. 

latus, a, um (Herm. I52) - breed, uitgestrekt. 'Lat' = wat glad 
en uitgestrekt is : vgl, lat, gelaat, glas 
(= ge-las). 

laus, laudis, V (Herm. 101) - lof. Van low of lof, 
legere, o, is (Herm. 81-82) - lezen. Van 'lesen' = verzamelen, 

lezen, leren. Draait men 'les' om dan bekomt 
men 'sel' = tel : men brengt bij mekaar door 
te tellen, 

leo, leonis, M (Herm. I5I + Franc. 78) - leeuw. Van leeu = leeuw. 
lex, legis, V (Herm. 95 + Hier. 257) - wet. = li-echt = een echte, 

wettelijke band tussen de mensen (lieden). 
libamen, inis, o (Gal. 100 + 101) - offer(gave). = lieb-bont = 

band van liefde, 
libanum, i, o (Gal, 100 + 101) : zie libamen, 
libare, o, as (Gal. 100 + 101) : offeren, plengen. Zie libamen, 
liber, libri, m (Hier, 50) - boek. Doelt op de schors van bomen 

die oorspronkelijk als schrijfmateriaal werd 
gebruikt. De schors beschermt de boom : = li-
war. Ons woord boek = boi-ken = ken het aan
gebodene = ken wat geschreven staat. Later 
sloeg de naam boek ook op de boom wiens schors 
vooral gebruikt werd : de beuk, 

libona, ae, v (Gal, 100 + 101) - zie libamen, 
libum, i, o (Gal. 100 + 101) - plengoffer : zie libamen. 
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lilium, ii, o (Hier. 204 + Franc. 99) - lelie. Van leli = lelie = 
lee-li = ik lijd leed. De lelie is het sym
bool van de hoop. '.7at geeft de kracht om lij 
den te doorstaan ? De hoop, 

limon (Vert. 78) - limoen, citroen. = lim-hoon : hoont de inge
wanden, zuivert ze, 

linea, ae , v (Herm. 39 sqq_) - linnen draad, lijn. Komt van linum 
zie aldaar. 

linum, i, o (Herm, 59 sqq) - vlas. Komt van lien = lijden (lien 
is verwant met lee = lastig, vervelend, te
gengesteld aan eel = mooi, edel). Vlas moet 
voor zijn bereiding veel "folteringen" door
staan, 

lis, litis, V (Hier. 53) - twist, proces. Van 'lit' = leed, 
littera, ae, v (Herm. 56 sq.q.) s zie 'letter' onder D, 
lituus, i, m (Hier, 144) - kromstaf der auguren, let- of lit-hu : 

beschermt tegen leed, 
loqui, or, eris (Herm. 78) - spreken. Anagram van 'cal', zie Ca-

lendae, 
lotus, i, V (Hier, 82) - lotusbloem. Harpocrates wordt o,m, voor

gesteld terwijl hij opduikt uit een lotus >= 
l'oot = el-hoot = het hoge hoofd (el of hel 
=» hoog : de hoogte van het Zijn). Loot bete
kent ook lood : het hoofd van die dingen die 
in de diepte vallen, (hel kan zoals altus zo 
wel hoog als diep betekenen, vgl. de hel). 
Zoals lood het hoofd is van de metalen, zo 
is de lotus het hoofd in zijn soort. Boven
dien heeft de bloem de vorm van een hoofd, 

ludere, o, is (Hisp. 58) - spelen. Vervorming van 'lust', 
lugere, eo, es (Herm, 88) - rouwen. Duidt meer op de vreugde om

dat de afgestorvene een gelukkiger leven zal 
hebben : luc-heet = hij heeft geluk, 

lupa, ae, v (Herm, 122) - prostituee : zie bij Acca Laurentia, 
lupus, im (Gal, IIO) - wolf. Van sluip = sluipen, 
lux, lucis, V (Gal, IO9 + Hisp. 40).- licht. Van 'lucht' = licht, 

(De 'ch' werd 'x' zoals bv. recht-rex), 
lychnus, i, m (Hier, 246) - lamp. =• lucht-nut of lucht-not : een 

lamp is nuttig en nodig om licht te hebben. 

* * 

• 
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- M -

macer, era, crum (Herm, 219) - drun, mager. Van 'mager', 
magus, a, um (Gal. 25 + Hisp. 29) - Magiër, = mag-wis = wie ver

wantschap kent. 
Maius, a, um (Gal, 29) - van mei, mei. Komt van 'mei'. 
malleus, i, m (Franc. 79) - hamer. Van 'martel' = hamer (van 'mart* 

=> verbrijzelen). 
malum, i, o (Vert. 75) - appel. Van 'mael' = malen. Men maalt het 

eten met de tanden (vgl. maal, maaltijd). 
Het eerste eten van de mens bestond uit ap
pels, 

malus, i, v (Hier. 182) - appelboom. Zie 'malum', 
malus, a, um (Hier. 182) - slecht, kwaad. Het eerste kwaad ont

stond door de onstandvastigheid van de mens, 
'Mal' = me-al = met alles = onstandvastig
heid. 

mane (Hisp, 33) - 's morgens. Van 'mane' = vermanen : de morgen 
maant iedereen aan het werk te beginnen, 

mare, is, o (Herm, 218 + Franc, 73) - zee. Van 'mer' of 'mar' =• 
wat onbegrensd is> vgl, mar = mare, faam, 
'Mar' is tegengesteld aan 'ram' = raam = iets 
dat door beperkende grenzen ingesloten is, 

marga, ae, v (Gal. 12) - mergel. Van 'marg' = merg. 
Martius, a, um (Gal, 99) - van maart, maart. De naam is aan deze 

maand door goddelijke ingeving gegeven : het 
is immers de maand waarin Christus de mens
heid ver]oste en de duivel overwon : 'martel' 
= neerslaan (vgl. martel = hamer), 

massa, ae, v (Hisp. 86) - massa. Van 'mas' = massa, 
mei, meilis, o (Gal, 40) - honig, = me (hulpmiddel) + hel (hoog, 

uitstekend) : een uitstekend hulpmiddel, 
mendax, acis (Vert. IO4) - leugenachtig, 'mein' (= vals = mi-en =• 

het Ene mijden, vgl, meineed) + 'dacht' = 
gedacht, 

mens, mentis, v (Hier, 224-225 + Gal. 10 + Franc, 71) - geest, 
verstand. Zelfde oorsprong als het Nederland
se' 'mens' : men-sich = ment zich = leidt 
zichzelf. De mens heeft een vrije wil, 

mensis, is, m (Herm, I49 + Gal. I03) - maand. Van maent (= maand), 
dat zelf van 'maan' komt, 

mercari, or, aris (Herm, I61) - handel drijven, kopen. Van 'mere' 
= merken, beschouwen, 

merx, mercis, v (Herm. 95 + Hier, I9I + 257 + Gal. 81 + Hisp. 63) -
koopwaar. Van 'mere' => merken, beschouwen en 
van 'merct' = markt, 'Merct' beduidt : be
schouw de dingen die je koopt. 
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mespi luin, i , o ( V e r t . 82) - m i s p e l . Van m i s - p e l : d i e boom m i s t 
het plukken. 

meta, ae, v (Hier. 102) - kegelvormig voorwerp. Van 'met' of 
'maet' = maat. 

metiri, ior iris (Herm. 218 + Hier. 102 + Hisp. 35) - meten, af
meten. Van 'met' = meten. 

minare, o, as (Herm. 58 + 150 + 218 + Hier. 225 + Gal. 9) - voor 
zich uit drijven. Van 'men' = mennen, leiden, 
voeren. 

mola, ae, v (Hier, 182 + Vert. 75 + Hisp. 86) - molensteen. Van 
'molen', 'malen', 'meel'. 

molare, o, as (Hier, 182) - zie mola. 
moly» yos, o (Herm. 210) - zie p î/Sv<»-
monere, eo, es (Herm, 148 + 218 + Vert. 45 + Gal, I89) - vermanen. 

Van 'manen' (verwant met men = mennen, lei
den, ) 

mora, ae, v (Gal. 8O) - het talmen, 'Mar' = me-ar = met traagte 
(ar is het tegengestelde van ra = ras, snel). 

morari, or, aris (Herm, 111 + Gal, 8O) - talmen, dralen. Zie 'mora', 
morbus, i, m (Vert. 50) - ziekte, 'Rom' = ra-ora = wie snel heen 

en weer beweegt, vlug bij de zaak, kloek. 
Het tegengestelde daarvan is 'mor', vgl, 
'morw' = murm en 'mort' «= moord. Bij 'mort' 
wordt alle kracht weggenomen; 'mort' is ook 
verwant met 'mart' ^ verbrijzelen, vgl. mar
tel = hamer. 

mors, mortis, v (Herm, 100 + Vert. 50 + Franc, 78) - dood. Zie 
morbus, 

mortarium, ii, o (Franc, 78) - mortier. Van 'mart' = verbrijzelen, 
vgl, martel = hamer, moord, mors, 

morum, i, o (Vert, 64) - moerbei. Van 'mor', zie 'morbus'. Zowel 
de vrucht als de boom is teer en slap, 

mul ge re , eo, es (Gal. 40) - melken. Van 'melc' •= melk (= me-lec = 
hulpmiddel om te likken), 

murcidus, a, um (Vert, 111) - laf, lui. Van 'mor', zie bij morbus. 
murmurare, o, as (Franc. 75) - mompelen. 'Mormorren' : een verster

king van 'morren', 
mus, muris, m (Herm, 56 + I50) - rat, muia. Van 'muis', 
mussare, o, as (Hisp, 4I) - murmelen. Van 'mu' = muien = geen woord 

zeggen, de mond sluiten, 
mustela, ae, v (Herm, 56 + Hisp, 41) - wezel. Mui = zwijgen (zie 

mussare) + stel = stelen : een dier dat hei
melijk steelt, 

mutire, io, is (Herm, 150 + Hisp, 4I ) - murmelen. Van 'mut' of 
'muit', vgl, 'mu' (zie 'mussare') en 'mi' •« 
mijden, 

mutus, a, um (Herm, 150 + Hisp. 4I ) - stom. Zie 'mutire'. 
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mysterium, i i , o (Hisp, 42) - mys te r ie , geheimenis . = mus- t«r ing 
voedsel voor zwijgzaam onderzoek ( 'mus ' t 
zie 'mussa re ' ; ' t e r i n g ' : v g l , v e r t e r e n ) , 
ofwel = mus-s ter ing = aandacht ig zwijgend 
s t a r e n , beschouwen. 

« * 

- N -

nasci, or, eris (Herm, 164) - geboren worden, = nats-oor = oor
sprong van het natte (vocht als levensbron), 

natura, ae, v (Herm. I64) - natuur, = nat-ur = de perfectie van 
het natte (vocht als bron voor leven, vgl, 
nasci). Voor 'ur' : zie 'Mercurius', 

naulum, i, o (Herm, 106) - scheepsvracht, = nau-loon = loon van 
het schip, (vo»r 'nau' j zie 'navis'), 

navare, o, as (Herm, IO5) - ijverig verrichten. Van 'nau' = nauw, 
nauwgezet. 

n a v i s , i s , v (Herm. IO5) - s c h i p . Van 'nau ' : aan schepen moest 
hee l nauwgezet gewerkt worden, omdat anders 
de bemanning gevaar l i e p , 

navus, a, usa (Herm. IO5) - vol i j v e r . Zie ' n a v a r e ' , 
ne ran tz ion (malum) (Ver t , 79) - c i t r o e n , 'fas de l a ags t e soor t c i 

t roen s ' n e r - r a n t s ' = van de l aags t e rand, 
n i g e r , g r a , grum (Herm. 87) - zwart . 'N ieger ' = n i e t - g e r = n i e t 

begeren : die k leur i s n i e t i n t r e k , 
nocere , eo , es (Herm. 188) - schaden. Zie ' n o x a ' , 
nomen, i n i s , o (Ver t , IO5) - naam. Van 'naem' = naam, 
non (Herm. I51) - n i e t . Van neen = n-een = n i e t een, 
Nonae, arum, v (Herm, 84) - de v i j fde of zevende dag der maand. 

Komt van 'nou' = nieuw = ne-ou = n i e t oud, 
nos (Hier , 60) - w i j . Anagram van ' o n s ' , 
novus, a, um (Herm. 144 + Gal . 112) - nieuw. Van 'nou ' of ' neu ' -

nieuw. 
nox, noctis, v (Gal. 42 + 126) - nacht. Komt van 'nacht', zie al

daar, 
noxa, ae, v (Herm. 188) - schade. Van 'noes' = schuld, schade, 

vgl, 'on-noesel'. 'Noes' is tegengesteld aan 
'soen' = verzoenen en zoon (vgl. God de Zoon 
is dé Verzoener l) 
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nunc (Herm. 144) - nu. Komt van 'nu', 
nux, nucis, v (Vert. 105) - noot. Van 'nut' 

vrucht. 
het is een nuttige 

- O -

obeliscus, 
obryzum, i 

1 » 

, o 
m 
(Hisp 

ocu lus , i , m (Hier , 

(Hier . 154) - o b e l i s k . Zie o f S A t V k o S 
Was goud dat 
oberreis = 

odisse (Hi 
oleum, i, 
orare, o, 

sp 
o 
as 

15) - zu ive r , beproefd goud. 
van A t l a n t i s (•= Amerika) kwam 
r e i s naar de overkant , 

225) - oog. Van ' o o g - l i n ' , het d iminut ief van 
oog, 

. 52) - ha t en . Van ' h a t ' = h a a t , ha t en , 
(Herm. 155) - o l i e . Van ' o l i e ' , 

(Hier . I I 9 ) - bidden, ' o o r ' = de e e r s t e oorzaak •= 
God. Oor-hoo = de e e r s t e oorzaak verhef fen , 
God in de hoogte p l a a t s e n en Hem neder ig 
ve re r en , 

ordo, o r d i n i s , m (Herm. 45 + 101 -«• Hier, 120 + 154) - r i j , *or* « 
beg in , 'ort* - p l a a t s waaraan men gebonden 
i s (de ' t ' heef t een bindende waarde) , die 
band die a l l e s aan z i j n beginoorzaak b i n d t , 
Ordo i s een k e t t i n g die op de beginoorzaak 
t e r u g g a a t . 

organum, i , o (Hisp. 19) - o r g e l . = oor-genuch = wat de oren ge
noegen doe t . 

o r i g o , i n i s , V (Herm. 101 + Hisp. 44) - oorsprong. Van ' o o r ' «= 
begin ( v g l . oorzaak) , 

o r i r i , i o , i r i s (Herm, 101) - o n t s t a a n . Zie o r i g o . 
otium, i i , o (Hier , 67 sqq) - het n i e t s doen, = o e t - t i => lege t i j d 

( v g l , 'oe tmoet ' en ' o e t m o e d i g ' ) . Bovendien 
kan ' o o t ' betekenen : naar het eeuwige (= o ) . 
Draaien we ' o e t - t i ' om dan lezen we ' i t - t e - o ' 
•= heet (= spontaein) naar het eeuwige, Otium 
werd l a t e r nigbruikt i n de be tekenis van n i e t s 
doen, 

o v i s , o v i s , V (Herm, 85) - schaap. Van ' o o i ' = (wi j f j e s ) schaap , 
ovum, i , o (Herm, 85) - e i . Van ' e i ' . 
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- P -

paca re , o, as (Ver t . 32) - t o t vrede brengen. Zie ' p a x ' , 
pappare , o, as (Hier . 111) - e t e n . Van ' p a p ' . 
p a r , p a r i s (Herm, 151) - g e l i j k . Van ' p a e r ' = paa r , 
p a r a r e , o, as (Herm, 153) - voorbere iden . Van ' p a r e n ' , 
p a r e r e , i o , i s (Herm, I51) + Hie r . 31) - t e r wereld brengen. Van 

' b a r ' = baren, 
p a r e r e , eo , es (Hier , 31) - t e voorsch i jn komen. Zelfde oorsprong 

a l s p a r e r e , i o , 
p a r s , p a r t i s , v (Herm, I5 I ) - d e e l . Van ' p a r t ' = b i e - a a r t = toont 

de aard : een deel toont de natuur van het 
geheel ( p . 153) . 

p a s s e r , e r i s , m (Ver t , 75) - mus. = p a i s - e e r = de ee r van het ge
noegen doen (pai = paaien) i n het huwelijk : 
de mus was aan Venus gewijd, 

p a s s u s , u s , m (Herm. 153) - v o e t s t a p . Van ' p a s ' , 
p a t e r , t r i s , m (Herm, 109 + 151 + Hie r , 254) - vader . Van ' v a d e r ' , 
pavere , eo , es (Herm. 151) - angs t ig z i j n , beven. Van ' b e v e n ' , 
p a v i r e , i o , i s (Herm, I51) - s l aan , vaststarapen. Van ' b a u t ' , 
pax, p a c i s , v (Herm. 122 + Ver t . 32) - v rede . Van ' p a i ' = paa ien , 

tevreden s t e l l e n , 
pecus , o r i s , o (Herm, 217 + Hier , 53 + 226) - vee . Van ' phe ' = 

' v e ' = vee , 
pedum, i , o (Hier , 144) - he rde r s t a f , = pe-toom : houdt het vee 

in toom, 
pe lagus , i , o (Herm, 155) - zie l\t\otyoS 
pendere , o, i s (Herm. 153) - afwegen. Van ' p o n t ' = een pond, 
penna, ae , v (Herm, I51) - v l e r k , veder . Van ' p e n ' , 
p e s , p e d i s , m (Herm. I5I + Hier , 138) - voe t . Komt van ' v o e t ' , 
p e t e r e , o, i s (Herm, 218) - o,ra, e i s e n , smeken. Van ' b e t ' =jbidden, 
pe to r i tum, i , o (Gal, I7) - bep, v o e r t u i g . Werd vooral gebru ik t 

door de vrouwen der Belgae, = peten-ridom = 
het r i j d e n (ridom, v g l , rijkdom) van de vrou
wen (pet wordt nu nog gezegd van een meter , 
duidde vroeger op de ouderdom, v g l , v e t u s ) , 

p i l e u s , i , m (Herm. 155) - v i l t e n muts. Komt van ' v i l t ' (van v u l 
len : v i l t wordt n i e t geweven) of van voel = 
v e e l , 

pi lum, i , o (Herm, 99 + 151) - werpspies . Van ' p i l ' - p i j l . (= b i e -
hel = b ied t hoog te ) , 

p inge re , o, i s (Herm, I52) - s c h i l d e r e n . Van ' p i n t ' =• een pen ge 
bru iken , 

p inna, a e , v fHerm, I51) - open t i n n e . Van ' p i n ' , 
p inna , ae , v (Hier , 254) - v i n . Van ' v i n ' , 
p inus , u s , V (Herm, 151) - pijnboom. Van ' p i j n ' . 
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piscis, is, M (Hier, 254) - vis. Van 'visch' = vis, 
pius, a, um (Herm, 151) - '̂îe zijn plicht betrucht , vroom, =• bi-hu = 

biedt bescherming, 
placenta, ae, v (Herm, I5O - koek. Van 'vlai', 'vlaiken', 
plaga, ae, v (Herm, 155) - slag, stoot, = bie-lag = wat doet lig

gen. 
planta, ae, v (Herm, 155) - voetzool. Van 'plant' = be-lant = houdt 

aarde, 
plantare, o, as (Hier, 158) - planten. Van 'planten', 
planum, i, o (Herm. 151) - vlakte. Van 'plain' =« plein, 
platanus, i, v (Herm, 152) - plataan. Die boom toont wijd zijn 

bladeren : blat-an, 
platea, ae, v (Herm, I52) - (brede) straat. Van 'plaets' (komt 

van 'plat' =• be-lat = biedt lat; voor 'lat' 
zie latus), 

plere, eo, es (Herm. 155) - vullen. Van 'vullen', 
plicare, o, as (Herm, 155) - samenvouwen. Van 'flechten' (= vlech

ten) = vol hechten, 
pluma, ae, v (Herm. I5I) - veder, dons. Van 'pluim' = vlieg-um = 

vliegt rond (p. 155)» 
poena, ae, v (Herm, 99 + 151) - straf. Semantische verschuiving 

van 'pin' = pijn, 
pondo (Herm, 151) - gewicht, pond. Van 'pont' = pond (van 'bont' 

van het ww. binden, p. I52), 
pontifex, ficis, m (Herm, 252 + Hier. 19?) - opperpriester. = 

bont-fecht = die het verbond veegt, zuivert. 
De eerste en ware pontifex was Christus, 

populus, i, m (Herm, I51) - volk. Van 'puepel' •= volk, 
porta, ae, v (Herm, 101 + I51) - poort. Van 'port' = poort, ver

want met porren en vor, vorter = verder, 
portare, o, as (Herm, 101 + I51) - dragen. Van 'port' en 'vorter' ̂  

(zie porta) : men draagt iets verder. Ook 
verwant met 'vuer' = voeren. 

pro (Herm, 151) - voor. Van 'voor', 
probus, a, um (Hier, 254) - degelijk, deugdzaam, Vc-n 'vroom', 
prunum, i, o (Vert, 62) - pruim, = pur-ruimen = zuiver maken, le

digen : ontlast de darmen, 
pullus, a, um (Herm, 87) - asgrauw, donker. Van 'vuil', 
punctum, i, o (Herm. I52) - steek, punt. Van 'punt', 
pungere, o, is (Herm, I52) - steken, prikken. Van 'punt', 
purgare, o, as (Herm, 155) - zuiveren. Van 'vur' = vuur : vuur 

zuivert alles, 
purpura, ae, v (Herm, 155) - purper, = pur-vur = zuiver vurig, 
purus, a, um (Herm. I5I + 155) - zuiver, 'pur' = puur, van 'vur' = 

vuur : vuur zuivert alles, 
puteus, i, m (Herm. I51) - kuil. Van 'put', ('put' is tegengesteld 

aan 'tup' = top, p, 155)» 

* 
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- Q -

quando (Herm. 47 + I50 + 156 + 213 + Hier. 234 + Vert. 87 + Hisp. 
13 + 101) - vmnneer. Van 'wan', 

quattuor (Harm, 155) - vier. Van 'quaet' =• het Icwade : 'vier' = 
symbool van het vuur, de beschermer van het 
kwaad. 

quercus, us, v (Herm. 156 + Vert, 87 + Gal. I49 sqq) - eik, : of
wel = wer-cou (t) = weert de koude. Op ver
schillende manieren weert de eik de kou : 
eik als brandhout en materiaal om huizen te 
bouwen en de eikel als varkensvoer (varkens
vlees geeft meer bloed, dus meer warmte), 
In figuurlijke zin doelt de naam op Christus' 
kruis : de eik was in het Paradijn de levens
boom (leven is warmte en de warmte van 
Christus' liefde). 
ofwel = werc-hout = hout om werken uit te 
voeren : met eikenhout kan men veel maken. 
Bovendien kan 'were' begrepen worden als 
'wer-rec' = rekking van het weren =• uitbrei
ding van het verdedigen; 'werc-hout' bete
kent dan : uitbreiding van het verdedigen 
bewaart (van 'hal' of 'hou' = bewaren), In 
deze betekenis doelt 'werc-hout' ook op de 
kruisdood van Christus, 

querquera (febris) (Gal. 148) - koorts met rillingen. Van 'quer' = 
tandenknarsen, klappertanden (verwant met 
'crac' = kraken)» 

qui (Herm, 50 + 47 + 109 + 13O + I56 + 213 + Hier. 234 + Vert. 87 
+ Hisp. 13 + 101) - welk?: Van 'wie'. 

quid (Herm. IO9) - wat ? Van 'wat'. 
quinque (Herm. I56) - vijf. Dit getal duidt op het onstandvasti

ge t 'quincken' of 'quinquen' = twijfelend 
en sidderend ontvluchten, vgl, het imperfec
tum 'quanc' met 'wanckel' en 'wanckelbaer', 

quiris, is, v (Vert, 96) - Sabijns woord voor 'lans' : =» weer-rijt 
= breekt de verdediging, 

quiritare, o, as (Hier, 168 = I76 + Gal, II4) - luid en angstig 
klagen. Van 'criten' = krijten, 

quis (Herm. 47 + 109 + 130 + 156 + 215 + Hier, 234 + Hisp, IOI) -
wie ? Van 'wie', 

quod (Herm, lOp) - onzijdig van 'qui'. Van 'wat'. 
quoque (Herm. 122) - ook. Vervorming van '000' •= ook, 
quorsum (Herm, 47) - waarheen ? Van 'waar'. 

* 
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radius, ii, m (Herm. 63) - staafje, spaak, straal. Van 'ra-tit' 
= wat vlug gaat. 

rapere, io, is (Herm. 153) - haastig grijpen. Van 'rap' = rap, 
vlug, 

rapum, i, o (Herm, 153) - knol, raap. Van 'raep' = raap = voedsel 
dat gemakkelijk te vinden (rapen) is, 

ratio, onis, v (Herm, I58) - het berekenen. Zie 'reri', 
ratus, a, um (Herm, I58) - menen, in de mening. Zie 'reri', 
rectus, a, um fHisp, 86) - recht. Van 'recht', 
regere, o, is (Hisp, 86) - richten, leiden. Van 'recht', 
regula, ae, v (Herm, 125 + 158) - richtlat, richtsnoer. Van 're

g e l ' f 
reri, reor, reris (Herm, 158) - berekenen, menen. Van 're' = rede, 
rex, regis, m (Herm. 68 + 95 + 125 + 158 + Hier. 257 + Hisp, 63 + 

86) - koning. Van 'recht', 
rheda, ae, v (Gal, 17) - bep, voertuig (Gallisch woord), 'Reed', 

van 'rid' = rijden, 
rivalis, is, m (Hisp, 23) - medeminnaar, rivaal. Misschien van 

'eiver' = ijver, 
rivus, i, m (Herm, I58) - beek. Van 'rui', 
robur, oris, o (Vert, 87) - hard hout, kracht, 'Rou' = ruw, omge

keerde van 'our' = 'ur' = volmaakt (zie 
'Merciirius ' ). 'rou-our' = het volmaakte van 
he t ruwe, 

rota, ae, v (Herm, 65 + IIO) - wiel. Van 'rat' (een rad), dat van 
'ra' = ras = snel komt_, 

rudis, is, e (Herm. 158 + Vert. 58) - ruw. Van 'ru', omgekeerde 
van 'ur', zie 'robur'. 

rumê t, icis, m-v (Vert. 65) - soort kleine zuring. Van 'ruim' = 
ruimen, leeg maken : die plant ontlast de 
darmen. 

rumor, oris, M (Vert, 105 + Franc, 75) - verward gerucht, = ruim-
hoor = ruim gehoor of = rou-raar = een gerucht 
waarvan men niet weet van waar het komt 
('ou' = onvolmaakt, zie 'robur'j 'raar' = mare, 
faam,) 

rus, ruris, o (Herm, I64) - het land, buiten. Misschien van 'rur' 
= roeren, bewegen : moet bewogen worden om 
vruchten voort te brengen, 

rusceus, a, um (Gal, 43) - rosachtige kleur ? Van 'rosch' = ros. 

* * 

* 
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S -

sabina herba (Vert, 96) - bep. heester. = sac-bin = verbinding 
met de eerste oorzaak (= God) : die plant 
werd oorspronkelijk als wierook gebruikt, 

saccus, i, m (Herm. 201) - zak. Van 'sac' = zak, 
sacer, era, crum (Hier, 186) - heilig. = Sac-eer = eer van de 

Oorzaak (= God), 
sagax, acis (Herm, 202) - scherpzinnig. Zie etymologieën uit de 

"Origines", onder "sacae", 
sagmen, minis, o (Herm, 202) - heilige kruiden der fetialen. Zie 

etymologieën uit de "Origines", 
sal, salis, m (Herm. 191 + Franc. 46) - zout, = so-hal = te bewa

ren. 
saltus, us, m (Herm. I29) - bebost bergland. Van 'walt' = woud, 
salus, utis, V (Herm. 65 + 191 + Gal, 69 + Franc, 46) - heil. 

Zelfde oorsprong als 'sal', 
salvare, o, as (Herm. I9I + Franc, 46) - redden. Van 'sal' = so-

hal " te bewaren en 'salven', 
salve,re, eo, es (Pranc, 46) - gezond zijn. Van 'so-hal', zie sal

vare , 
sanare, o, as (Herm, 188) - genezen. 'Son' = gezond maken, tegen

gesteld aan 'nos', vgl, nocere en v6(roS 
sanus, a, um (Herm. 188) - gezond. Zie 'sanare', 
satis (Herm, 9I + Vert, 6I ) - genoeg. 'Sat' =» voldoende, van 'saat' 

= zaad (sa, anagram van 'as' = ass, voedsel 
+ de bindende letter 't') : er moet slechts 
zoveel gezaaid worden als nodig is om te voe
den, vandaar ook de betekenis 'voldoende', 

satur» ura, urum (Herm. 91 + Vert. 61) - verzadigd. Zie 'satis', 
scala, ae, v (Hier. 159) - ladder. Evenals het Cimbrische 'leer' 

betekent 'scala' in oorsprong zowel ladder 
als kennis. De ware leer is als het ware een 
ladder die ons tot God voert, 'Seal' komt van 
'scel' = schelen, verschillen. Kennis immers 
is verschillen onderscheiden. 

scopus, i, m (Vert. 56) - doel. Zie : 'CTKorroS 
scribere, o, is (Hier. 50) - schrijven. Van scrib = scrif = schrij-

van (van 's crab' = schrabben, van ' crab' = 
krabben.) 

scutum, i, o (Franc, 95) - schild. Van 'schut' =• beschutten, 
sedare, o, as (Herm. 202) - tot rust brengen. Van 'seed', 'sede' 

= zeden, gematigdheid, 
sedere, eo, es (Hier. 63) - zitten. Van 'set' = zetten en 'sit' = 

zitten, 
sella, ae, v (Prank. 49) - stoel, zetel. Van 'sael' •= zadel (van 

'zat' van het ww, zitten). 
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sensus, us, m (Herm, 195) - zinnelijke waarneming. Van 'sent' =• 
zenden (= so-ent = naar het einde). 'Sensus' 
is immers niets anders dan de gezant van on
ze geest om alles te onderzoeken. Bovendien 
is 'sen' (= zin) gelijk aan 'si-en' = het 
einde zien : de zinnen moeten op een uitein
delijk doel gericht zijn, 

sentire, io, is (Herm. 195 + Gal. 57) - met de zintuigen waarne
men. Zie : sensus, 

serere, o, is (Hier. 240 + 261) - zaaien. Van 'ser" = zaaien (sei-
er = de aarde bezaaien), 

silere, eo, es (Herm. 197 + Hier, 69) - zwijgen, = 'stil-em' => de 
stilte, de rust van het woord, vgl, 'tacere', 

sinister, tra, trum (Hier. 44) - links, = 'syn'-nester' = zijn 
naaster = wat meer bij hem is, 'Sinister' 
duidt op het meer nabije en de richting naar 
binnen, (dexter : naar buiten, zie aldaar). 

sol, solis, m (Herm. I9O-I91) - zon. Zelfde oorsprong als 'sal', 
zout : so-hal = te bewaren. Vgl, ook 'soli
dus'. De zon geeft aan alles licht en leven t 
bewaart alles, 

soldurii, orum (Gal, 15) - elitesoldaten. =• sold-huren (ze huren 
soldij) en sold-ur ('ur' : zie Mercurius : 
duidt op de buitengewone kwaliteiten van dat 
keurkorps,) 

solidus, a, um (Herm, I91) - dicht, stevig, vast. Van 'so-hal' =» 
te bewaren : duidt op alles dat bewaart en 
verstevigt, 

solum, i, o (Herm, I91) - het onderste van iets, bodem, grond. 
Zie 'solidus'. 

solvere, o, is (Herm, I9I + 219 + Hisp, 58) - losmaken. Anagram 
van 'los', 

sorbus, i, v (Vert, IO4) - lijsterbes. De naam doelt op het sap t 
'sour-wyn' = zure wijn» 

sperare, o, as (Franc. 99) - hopen. Van 'spar' = sparen geeft 
hoop, 

spes, ei, v (Franc, 99) - hoop. Zie sperare, 
spina, ae, v (Hisp, 95) - doorn, = spied na : de doorn met zijn 

piramidevorra (symboliseert de weg naar God) 
spoort aan een diepere kennis op te doen, 

spuere, o, is (Hisp, 79) - spuwen. Van 'spui' >= spuwen, 
stagnum, i, o (Hier, 250) - stilstaand water, poel, meer. Van 

'stang' = water insluiten (sta^ang = een enge 
standplaats), 

stare, o, as (Herm, 156 = 154 + 194 + Hier. 75 + 229) - staan. 
Van 'sta' = staan. 

static, onis, v (Herm, 194) - het staan. Van 'staat', van staan. 
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statua, ae, v (Herm, 194) - standbeeld, = stat-hou = wat hoger 

status, us, m (Herm, 194) - het staan. Zie 'statio', 
Stella, ae, v (Herm, 196) - ster. Van 'ster' ('ste' duidt o.m» 

op standvastigheid en 'r' op trilling : eeu
wige trilling, eeuwige tinteling)» Bovendien 
kan 'Stella' nog beduiden : ste-hel = hoge 
stand. 

stercus, coris, o (Herm, 197) - drek, mest, = sterc-coren ; drek, 
mest doet de gewassen (o.m, koren) groeien, 
sterkt ze, ^^ 

struthion, i, o (Vert. 74) - z±e rv^oóueiov 
stylus, i, m (Herm. 197) - spits voorwerp, schrijfstift (normaal t 

stilus). Van 'stijl', 
sulphur, uris, o (Herm. I64) - zwavel. = sul-fur ; bewaart het 

vuur ('sul' of 'sol' = bewaren, vgl, aal-zout, 
vlees sul ten), 

summa, ae, v (Vert, 62) - het bovenste, het geheel. Van 'som', 
super (Herm, I92) - boven (op). Van 'uber', 'over', 

* « 

- T -

tacere, eo, es (Hier. 69) - zwijgen. = stac-em = het staken van 
het woord (vgl, silere), 

tamarix, tamaricis, v (Herm, 97) - tamarisk, struikachtige boom, 
= tam-mer-ryc = tam en waterrijk (groeit 
vooral aan water), 

tardus, a, um (Herm, IIO) - langzaam, traag, 'Ra(t)' = ras, snel. 
Het omgekeerde daarvan is 'ar' of 'tar' of 
'tra' = traag, 

taurus, i, m (Herm, 197) - stier. Van 'stier', verwant met 'stoer', 
templum, i, o (Hier, 257) - tempel. Van 'tempel' (zie aldaar), 
terere, o, is (Herm, 91) - wrijven, ook : (tijd) doorbrengen, 

'Ter' =» verteren, 'Terere' kan ook betekenen 
'verbruiken' : ter = te-er = te-eer = te-geld 
(eer = Lat, aes, zie aldaar,) 

terminus, i, M (Gal, 88) - grenssteen, grens, = t-her-man = wat 
gemeenschappelijk vermaant : aan de grens 
wordt vermaand dat daar het einde is, 

terra, ae, v (Herm, 111 + I8O) - aarde. Van 'ter' = treden en van'ert' 
•art' = aarde : de aarde is rustig : 'ar' = 
traag, tegenover 'ra' = ras; snel. 
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thronus, i, m (Herm, 178) - troon. Van 'tron' = troon; sloeg oor
spronkelijk alleen op Gods troon : 'ter-ron' = 
het volmaakte (het ronde) van het treden : 
daar treedt alleen God. 

thuia, ae, v (Vert. 79) - zie Bv-'Toi. 
thus, thuris, o (Vert, 55) - wierook (normaal : tus) : d'hui = de 

hoede, de bescherming. Men offert aan God 
waarvan men bescherming verwacht, 

titulus, i, m (Hier. 187) - titel, zie bij 'tutulus', 
torvus, a, um (Herm, 197) - dreigend, woest. Van 'stoer', 
truncus, i, m (Hier, 251) - boomstam. Van 'stronc' = stronk, 
tu (Herm. 99) - jij. Van 'du', 'di'. 
t u e r i , eo r , e r i s (Ver t , 52) - zorgen voor, beschermen. Van : d 'hu i 

= de hoede, de bescherming, 
t u t u l u s , i , m (Hier , 186 sq) - hoofddeksel der Flamines, ' T u i t u l ' 

° ' t u i t h u l ' : t h u i t = een t u i t ( in de be t eke 
n i s : haa rv l ech t ) = h e t - h e h u i t = wat het hoge 
behoedt = wat het hoofd beschermt; hul «= 
hoofddeksel (hu i -he l = hoge bescherming) . 
Daar het hoofddeksel een kegelvorm had wer
den ook s tenen kegels ' t u t u l u s ' genoemd. De 
t i t e l s i n boeken, die i n kegelvorm waren, 
werden v e r k e e r d e l i j k ' t i _ t u l u s ' u i tgesproken . 

- U -

ulna, ae, v (Hi 
ulula, ae, v { 

[ier, 156) - elleboog, el. Van 'el', 
xa,, ae, v \̂ Herm, 208) - bosuil, sluieruil, kerkuil. Van 'ui' « 

uil (van 'hul' = huilen), 
lare, o, as (Herm. 208) - schreeuwen, huilen. Van 'ui' = 'hul' 

= huilen, 
unus, am, um (Herm, 72) - één. Van één. 
urere, o, is (Herm, I62) - verbranden. Van 'vur' = vuur, 
urus, i, m (Herm, I58 + 208 + Gal. 15) -oeros. Van 'uros' = oeros. 

* 
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- V -

vacillare, o, as (Herm, 109) - wankelen. Van 'wackel' = wankel(en)» 
vadari, or, aris (Vert, 44) - dagvaarden, = vat-oor = het oor vat

ten. Het oor is het symbool van de herinne
ring. Degene die men wou dagvaarden vatte 
men bij het oor om hem te beletten te verge
ten, 

vadari = vadare, o, as (Herm, IO9) - doorwaden. Van 'waden', 
vadimonium, ii, o (Vert, 45) - verplichting onder borgtocht te 

verschijnen. Van 'vat' (zie 'vadari' - dag
vaarden) + 'raan' = manen, 

vadum, i, o (Herm, IO9) - doorwaadbare plaats. Van 'waden'. 
vae (Hier. 227) - wee 1 Van 'we' = wee, 
vagari, or, aris (Herm. IO9) - rondzwerven. Van 'wag' = waggelen 

(vandaar ook 'wag' = wegen, weegschaal en 
wagen.) 

vagus, a, um (Herm. I09) - zwervend. Zie 'vagari', 
valere, eo, es (Herm, IO9) - sterk zijn. Van 'walt' = geweld, 
valium, i, o (Herm, 50) - wal. Van 'wal', 
vannus, i, m (Herm, 50 + IO5) - wan, schaalvormige mand om koren 

te zuiveren. Van 'wan', 
varus, a, um (Herm, IO9) - gekromd, krombenig. Van 'war' = Ver

warren : een krorabenige schijnt zijn passen 
te verwarren, 

vas, vadis, m (Vert, 45) - borg. Van 'vast', verwant met 'vat', 
vatten (zie 'vadari'). 

vas, vasis, o (Herm. IO6) - vaas, vat. Van 'vat', 
vehere, o, is (Hisp. 30) - dragen, voeren. Van 'hef' = heffen, 
veile, volo, vis (Herm. 57 + 101 + 128 + Hier, 191) - willen. Van 

'wol', willen, 
vellus, velleris, o (Hier, 190 - wol. Van 'wol', 
vena, ae, v (Herm, 145) - ader, 'Ven' = mooi (zie 'venari'). Het 

mooiste dat er op aarde is, is water : van
daar een ven en Venus, die uit het water ge
boren^ is. In het lichaam is het bloed in de 
aders wat voor de aarde het water is, 

venari, or, aris (Herm, I4I + 144) - jagen. Van 'vyn' = vinden 
(van 'ven' = schoonheid ( 'v' is een letter 
die op uitgebreidheid wijst + 'en(t)' = ein
de = uitgebreid einde t we beschouwen niets 
mooier dan veel gevonden te hebben,), 'Vena
ri' - 'ven' I men jaagt de schoonheid na, 

venire, io, is (Herm. 144 + 145) - komen. Van 'ven' (zie 'vena
ri') ; schoonheid doet alles tot zich komen, 

ventus, i, m (Herm, 64 + 109) - wind. Van 'wint', 'went' (van het 
werkwoord wenden). 
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ver, veris, o (Herm, 174 + Vert, 59) - lente. Van 'eer' doch voor
al van 'weer' : 
1) Het is dan mooi weer, 
2) 'Weer' betekent ook (gesneden) ram : de 

lente staat in het teken van de ram. 
3) wer = ber = baer = baren j het is eèn 

vruchtbare periode. 
verbum, i, o (Herm, l68) - woord. Van 'verbont' = verbond (ver = 

ver + bont = band), 
vergobretus, i, m (Gal, I4) - voornaamste magistraat bij de Hae 

duërs. Van 'Vergobret' of 'Wergobret' : 
obret = oberheet = overheid + 'ver' of 'wer' t 
de overheid die de macht heeft te vergen een 
vergaderin^i bijeen te roepen of iemand te 
wergen = wurgen. 

verus, a, urn (Herm. 57 + 110 + Gal. 125) - waar. Van 'wer' = 'war' 
= waar. 

vesper, eri, m (Risp, 29-50) - avond. = westpher = beweging naar 
het westen =» ondergang van de zon : 'pher' 
= fer of ver, verwant met 'var' = varen; 
'west' duidt op j 
- 'geweest' : de dag is voorbij, 
- 'weest' van wijzen ; de avond wijst ieder
een aan; wie gewerkt heeft zal hij als ge
lukkiger aanwijzen dan de anderen, 

- 'wis' duidt ook op een oordeel, 
- 'wast' duidt op wassen in zijn tv/ee bete
kenissen : door avondregens groeit alles 
en wordt alles gewassen. 

vestis, is, v (Hisp, 84) - kleed. Van 'vest' = vast, 
veterinus, a, um (Hier. 53 + 226) - van het vee. = ve-tering = 

levensonderhoud van het vee» 
vetus, teris (Gal, 17) - oud. Van 'pet' = oud : vgl, 'pet' (meter) 

en 'peter'. 
videre, eo, es (Herm. IO9) - zien. Van 'wyt' = wijd, 
vidua, ae, v (Herm, 86) - ongehuwde vrouw, weduwe. Van 'witwe' t 

zie bij 'weduwe', 
vilis, is, e (Herm. 128) - goedkoop, waardeloos. Van 'veel' i wat 

er veel is heeft niet veel waarde, 
vincere, o, is (Herm. 57 + Franc. 77) - overwinnen. Van 'winnen', 
vinum, i, o (Herm, 30 + 57 + Vert. 107 + Gal. 126) - wijn. Van 

'wijn'. 
vis, V (Herm. 177 + Gal. II4) - kracht. Van 'is', 'es' (van ww, 

zijn) en van 'his' •= ophitsen, verwant met 
'hit' = hitte. 
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vi s cum, i , o (Gal. 158) - maretak. = 'w ie s ' ( g e n i t i e f van ' w i e ' = 
wijd , wieden.» zu ive ren , wijden) + 'con ' 
(= konde doen, doen kennen) of = ' w i s ' (= 
wi j s ) + 'kon ' = kennis van de wijze (= C h r i s 
tus ) . 

v i t a r e , o, as (Herra. 109) - vermijden. Van 'wyt ' = wijd : we w i l 
len dat wat we vermijden wijd en ver weg. 

v i t i s , i s , V (Franc. 19) - wi jnrank. Van ' w i t ' = wijd , 
as (Herm, IO9) - v l i e g e n . Van ' v l o g ' = v l i - h o g = v l i e d t 

hoog, 
o (Ver t . 100) - g ro te p e e r s o o r t . = vol-heim : men 

wenst e r z i j n huis vol van, 
v o l v e r e , o, i s (Hier . I60) - wentelen, r o l l e n . Van 'vouwen'., 
vovere , eo , es (Herm. 129) - aan de godheid een ge lo f t e doen, 

wijden. Van 'wou' = w i l l e n . 

v o l a r e , o, 

volenum, i . 

* 
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B. GRIEKSE ETYMOLOGIEËN 

- A -

ayanéi(ii (Herm. 220 + 225) - beminnen. Van "hoch-haw" =• op een 
hoge plaats hebben. 

«YHupa, T) - Herm, 63) - anker. Zie Lat, "ancora", 
«YPo<;> o ~ (Herm, 52) - a k k e r . Z ie L a t , " a g e r " . 
ar||j.t - (Herm. 57) - w a a i e n , b l a z e n . Van aem =• asem = adem, 
alnvXoQ, r\ - ( V e r t . 81 ) : z i e anvXoc,. 
a'iXoDpoc,, o , T) - ( H i s p , 41 ) - k a t . •= a e l - l o u r = he l emaa l l o e r e n , 
aLa\}avo(iai, - (Herm. 195) - met z i n t u i g e n gev/aar worden . = h a e s t -

an : d i t moet v l u g g e b e u r e n , 
kCw - (Herm. 65 + 235) - v o e l e n , g e w a a r w o r d e n . . . Van ' a i ' = a d e 

men, 
alcóv, oJvoQ, 6 , Tl - (Herm. I I 3 ) - t i j d , eeuw. Van ' eew ' = eeuw, 
anavOa, r\ ( H i s p . 96) - d o o r n . = hac an t h e t = ga ( a n ) met a l l e 

wensen (hac ) n a a r h e t Hoofd ( h e t ) = s t r e e f 
n a a r God. De doorn h e e f t een symbo l i sche b e 
t e k e n i s ( z i e ook L a t i j n s e ' s p i n a ' ) , 

auccTiov, TO (Herm, 120) - v a a r t u i g , = ac ( w a t e r , z i e aqua ) + h a t 
(= houden), 

'ófnaxoc,, T] (Herm. 120) - vaartuig. Zie andxiov. 
txKOQ, xh (Herm. 119 + Hisp. 26) - geneesmiddel. Van 'ac' (= goed), 

tegengesteld aan 'ca' (= kwaad), 
ocHuXoc;, Tl (Vert. 81 + Gal, 15I) - eikel. Van 'eikel', 
ÖXTI-ÖT̂ C; (Herm. 68) - waar = al-eet (eet = eed), 
ccA-M-Ti, ^ (Hisp, 81 ) - zeewater. = hal-me = door wiens hulp (me) 

bewaard (hal) wordt, 
^LXQ, aXóc,, h (Herm. 65 + 191 + Franc, 46) - zout : van 'hal' =• 

bewaren (vgl, plaatsen om te bewaren : hal
len), 

èL[idpa, ^ (Vert. 204) - greppel. Van 'eem' (= water uitstorten, 
v g l , eemer = emmer) , 

a.\iéXy(ji ( G a l , 40) - me lken . Van ' r a e l c ' = me lk , 
a[i^>( (Herm, IOO) - rondom, omheen. Van ' o m ' , 
'ave\ioc, ~ o (Herm. 5?) - wind . Zie ccTiiii, 
avu (Herm. I62) - naar boven. = an-hoot (vgl,oupav(5^) : duidt aan 

dat het hoofd van het vooruitgaan (oipavóc;) 
boven is en bovendien dat al ons vooruitgaan 
naar het hoogste Hoofd gericht is, 

âi,(5co (Herm, 199) - voor waard houden. Van 'acs' t ac = het goe
de, + 's', verbindt met het goede, 

ip(5ü) (Herm, 111) - ploegen. Zie Lat. 'arare', 
aoT-np, ^pO(;, n (Herm, 196) - ster = a ster = een ster ('a' als 

onbepaald lidwoord). 
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aTT), •̂  (Herm, 92 + 95 + Hisp. 15 + 52) - verblinding, verbijste
ring. Was de naam van het serpent dat onze 
voorouders in de appel deed bijten om hen in 
het verderf te storten : 'at' van eten, van^ 
daar 'hat' = haat. 

awQ, •?) (Eisp, 52) = r)c5̂  = èwc, = ochtend = au-hoot = het oude 
hoofd. 

- B -

pafvco (Herm. 115) - gaan. Yan 'ban' = baan, weg = bie-an z biedt 
de moè^elijkheid om vooruit te gaan, 

P(f\avO(;, i] (Vert, 82) - eikel = walt-not = woudnoot. 
papPapo^;, 0(;, ov (Herm. 205) - niet-Grieks = war-war = bewaking 

der waarheid; ze noemden de Phrygiërs zich 
(war als nomen = waar(heid), als verbum = 
bewaken). 

^aaiXevQ, o (Herm. 125-124 + Hier, 189) - koning. Een Griekse 
etymologie zou luiden ; basis van het volk* 
In feite is het woord Cimbrisch ; bas = baes 
een baas (= bie-aas = wie voedsel biedt) + 
lie (= de lieden, het volk), 

p\aHe\5ciJ (Herm, 7?) - slap, traag, nalatig zijn. Van 'flac' of 
'viae', tegengesteld aan 'calf' (zie Lat, 
Calendae). 

pxdt^, pXaHÓc; (Herm, 7?) - slap, traag, nalatig. Zie 
PouXoiaat (Herm. 101 + 128) - willen. Van 'wol' = willen. 

- r -

YotTa, •?! (Herm. I42 + Gal . 51 sq + Hisp, I7) = yfj - aarde « " g a i " , 
b l i j , = ge -a i = gees t geven, leven geven en 
ge-hai = i e t s dat zo volmaakt i s dat men het 
hebben w i l , vandaar ook een gade, wederhe l f t . 
De aarde was de echtgenote van de hemel. 
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*yaCoi (Herm. 209) - zich verheugen. Van ' gai' = blij. 
YaXa, Yâ ôHTOc;, TJ (Gal. 37) - melk = gai (zie yaVa + lac (van 

lac-lec = likken) = wat aanlokt om te likken, 
yaXepóc, (Gal. 41 ) - aangenaam, kalm : welfde oorsprong als yaX6i))Q 
YaA-fiVTi, f] (Gal. 41 ) - kalmte, rust : zelfde oorsprong als yaXóijic,. 
yaXówQ, óu, f) (Gal. 4O-4I ) - schoonzuster. Zie Lat, 'glos', 
yépac,, a}(;, xh (Herm, I74) - eergeschenk = ge-eer = geeft eer, 
Yt5vu, Yi^vaTQ^, TO (Hier, 135) - knie. Van 'knie', zie aldaar, 
Ypafa (Hisp. 44) - oud (vrouwelijk) zie YP«^«;> 

Ypaüc;, ypaSc,, ^ (Hisp, 44) - oude vrouw = gar-out = helemaal oud, 
YptJcpco (Hier. 30-31 + Hisp. 89) - krassen, schrijven. 'Grab^ = 

gracht (tegengestelde van barg = berg), = 
graf (gar - af » helemaal naar beneden) en 
=, als werkwoord, graven. Duidt op de letters 
die gegrift werden (vandaar ook 'griefie' = 
griffel en 'griefier'). 

y^i\>, yvnÓQ, h (Hier, 221 ) - gier. Komt van 'gier' langs het He
breeuws om. 

- A -

ba[idtl,(ji (Herm, 126) - temmen. Van ' tam' = temmen, getemd, 
ba\xói(xi (Herm. 126) - z i e ba\idZ(ji>. 
bel,i6Q (Hier ,^44) - r e c h t s . Zie La t , ' d e x t e r ' , 
beanét'^c.t ov, o (Hier . 175) - heer des h u i z e s , hee r se r = d i e -

spoet = wie in huis a l l e s r e g e l t en de ande
ren t o t spoed aanzet (dien = gedi jen) ofwel 
wie erop s t a a t het werk vooru i t te l a t e n 
gaan ( ' d i e t ' i s h i e r beves t igend , v g l , het 
Engelse ' i n d i e t ' •= i n d e e d ) , 

bripidui (Herm, 91 ) - s t r i j d e n , t w i s t e n . Van ' d e e r ' = deren, scha
den (vandaar ook 6fipri en 6rip (Tvoiica ) 

bripiQf Loq, T) (Herm, 91 ) - s t r i j d , w e d s t r i j d . Zie 6ripi,acü 
bCoieyuQ (Hier . 222) - met twee verd iep ingen , met twee kamers. 

Zie ax£yr\. 
h\iê(ii (Herm. 126) - bedwingen, temmen : van ' t e m ' , ' t am' = temmen, 
bcSnava, cov, TSC (Hier . 258) - evenwijdige s tukken hout i n k r u i s 

vorm, symbool van de eenheid tussen Castor en 
Pollvix ( l ee s : Chr i s tus en Johannes de Doper, 
bónava doe l t dus op het k r u i s ) . 
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= doc (= geven) + ana (= eeuwigheid, zie 
Lat. annus) : het kruis geeft ons de 
eeuwigheid, 

. of = doe (van 'due' = duiken) + ana : het 
kruis is een eeuwige toevlucht, 

bpÖQ, bpvÓQf T) (Gal, I51) - boom, eik. Van 'tru' = 'trow' = 
trouw : de eik was in het Paradijs de "Boom 
des Levens" en symboliseerde Christus' kruis, 

5ucü (Hisp, 53) - dompelen, duiken. Van 'duic' =• duiken. 
5a5|j.a, TO (Herm, 175) - huis. Zie Lat. 'domus'. 

- E -

ëap, ëapoq, TO (Herm. 96 + 174) - lente. Is het eerste seizoen 
van het 'iar' (= jaar), en bovendien de "eer" 
(vandaar ook van het jaar. 

ÉYcó (Herm. 98 + I37) - ik. Zie Lat. 'ego', 
*ë̂ to (Hier. 64) - zetten. Van 'set(s)' = zetten. 
elboQf TO (Hisp. 23) - gedaante, uiterlijk = ei (= wat zo de een

heid, 'e', bewaart dat het zich afzondert, ' 
vgl. eiland, eigen) + do (= doen). Iets doen, 
afgezonderd van alles, 

e'ibw (Herm, IO9) - zich vertonen, schijnen, gelijken op. Zoals 
videre : van 'wyt' = wijd, 

eluco (Hisp, 29) - wijken. Van 'we ic ' = wijken, 
el[iC (Hier , 200) - z i j n . Van 'em' = ik ben ( v g l . Engels J a m ) , 
el<;, yiCa, ëv (Herm, 72) - één. Van ' e i n ' , ' e e n ' , 
ëXai-ov (Herm. 133) - o l i j f o l i e = h e e l - I e - h e e l t de l eden , maakt 

de ledematen gezond. 
of = e e l - l e = e d e l e , gezonde ledema

ten (van ee l komt ook o l i e en het La t i jnse 
oleum), 

'éKcoQ, b (Herm, 133) - medel i jden, barmhar t ighe id . Zelfde oor 
sprong a l s E^aiov. 

iKitCz, (bvcf f] (Pranc. 99) - hoop, = help-wis = zeker van hu lp , 
i\iéw (Hier . 201 ) - braken. Van 'eem' = u i t s t o r t e n ( v g l . emmer), 
èv (Herm. 99.+ Gal. 73) - i n . Van ' i n ' , 
ëp iov , TO (Hier . I91) - wol = e e r - i o n = gunst van de eer (symbo

l i s e e r t het Lam Gods), 
ép!i.rivev5w (Herm, 171) - u i t l e g g e n , v e r t a l e n . Zelfde etymologie 

a l s Hermes : Her-raan = gemeenschappelijke 
vermaner. Het begrip werd ook op de t a a l t o e 
p a s s e l i j k . 
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ëpwq, co-cot;, 6 (Herm, I50) - liefde = her-hoot = gemeenschappe
lijk hoofd van alles : alles wordt geleid 
door de liefde, 

ecnepoc;, oc,, ov (Hisp. 30) - van de avond. Zie Lat, vesper, 
êaxC (Herm, 66) - is. Van "es", is, 
ixeóc^ (Herm, 68) - waar, werkelijk. Van 'eet' = eed (een eed 

duidt op waarheid), vgl, óA.riOi'ie;. 

* 

- H -

r]X{,OQ, b (Herm. 148 + 192) - zon. Van 'helen' = gezond maken. 
TIP, ripoc;, TO (Herm, 174 + Hisp. 29) - =• ëap = lente. Van 'eer' 

(de lente is de eer van het jaar) of van 
'weer', 

ripcô , cjot;, b (Herm, 174) - edele held, halfgod, = her-hoot = ge
meenschappelijk hoofd. 

-0 -

Qdvaxoc,, b (Herm. IOO) - dood. = het-ana-to : wijst naar het 
eeuwige (ana : zie annus), 

•&app£tó (Herm, 111 + 227 + Hisp, 62 + 63) - duwen, vertrouwen. 
Van 'tar' of 'dar' = duwen, 

OeCco (Hier. 205) - zie ö£a) 
öeó;, ö, T] (Herm. II3 + Hier. 59 + Gal. 62) - God, godheid. Zelf

de oorsprong als Lat, deus : d'ew = de eeu
wigheid, 

•9£co (Hier. 205) - lopen. Komt van 't' = snel gaan, vgl. 'tit' = 
tijd, 

QvCa, •?! (Vert. 79) - thuja, boomsoort, = the-hui = de bescher
ming = het hout ervan is zeer solied, 

Qvtanr], ^ (Vert. 35) - wierookvat. Zelfde oorsprong als -öiSco. 
-9uiifa|j,a, xh (Vert. 33) - parfum, wierook. Zelfde oorsprong als -9\5a). 
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Qv\iCaui (Vert, 53) v reukstoffen, wierook doen branden. Zie öiJcj, 
•&U|a<5(;, 1̂  (Herm, 126) - ziel, gemoed, verstand. Anagram van 'moet' 

= (ge)moed, 
•&uo^, ouc;, TO (Vert, 55) - geparfumeerd hout, offer ervan. 

Zie Ouu. 
•0\5(ji) (Vert. 52) - offeren. Semantische verschuiving van d'hui = 

de hoede, de bescherming (men offert aan God 
waarvan men bescherming verlangt). 

- I -

l|a($co ( H i e r , 204) - omhoogt rekken , p u t t e n . Men kan geen w a t e r pu t 
t e n of h e t moet e e r s t u i t g e s t o r t z i j n : v e r 
want met ' eera ' = u i t s t o r t e n ( v g l , ' e m m e r ' ) , 

Innoc^f è ( H i e r . 55) - p a a r d . Van ' h e p ' = h u p p e l e n , verwant met 
' h e f ' = h e f f e n . 

'io, IV6Q, •?) (Herm, 177 + Gal. 114) - spieren, kracht. Zie Latijn
se 'vis'. 

loTÓEco (Herm. 194) - Z ie loxr][ii, 
toTTmi (Herm. 194 + H i e r , 75) - doen s t a a n , o n t s t a a n , b l i j v e n 

s t a a n , . . , : van ' s t a ' = s t a a n . 

- K -

HQ ĉo ( H i e r , 1 ) - i n goede s t a a t z i j n , o v e r t r e f f e n . Van ' c u i s s c h e n ' . 
Hanige;, r\f 6v (Herm, 119) " s l e c h t . ' c a a c ' = ' c a - h a a c ' = hunkeren 

n a a r h e t kwade : ' c a ' = t e g e n g e s t e l d e van ac 
(= goed; v a n d a a r ayioc,); ' h a a c ' = h a - i c •= had 
i k ( p . 1 2 0 ) . 

HaXeu (Herm, 7 7 - 8 2 ) - noemen, r o e p e n . Z ie ' C a l e n d a e ' , 
•HdKXoQ, TO (Herm. 74) - s c h o o n h e i d , ' C a l ' = mooi , z i e ' C a l e n d a e ' , 
naXóc,, T̂ , óv (Herm, 74) - mooi : ' C a l ' = mooi , z i e ' C a l e n d a e ' , 
napbCa, T) (Herm. 219 + 255 + H i e r . 52) - h a r t . Van ' h a r t ' , 
KapHalTpcü ( G a l . I48) - w e e r k l i n k e n . Verwant met ' k a r a k e n ' , k r a k e n . 
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H(5cpuov, TO (Vert. 102) - noot. De noot was o.m. het symbool van 
het huwelijk : = car-hut = bescherming (hut = 
hoede) van wat dierbaar (car) is, 

Hetpo) (Herm, 198) - scheren. Van sce-ar (= scheren) = scee-haer = 
haar scheiden, 

uipac^f aTO^, Tb (Herm. 219 + 235) - hoorn. Van 'hoorn', zie al
daar, 

HITTOOV, TO (Vert, 78) - aitroen = kit (= een kit, kan) - eer -
hoon : hoont door zijn eer een drinkkan, om
dat hij zo goed de dorst lest, 

uMliaa, Tb (Hier, 159) - twijg, loot. Van 'clim' = klimmen, 
HXX\iai, OKOc;, r] (Hier. 159 + Hisp. 48) - trap, ladder = clira-mac «= 

gemak om te klimmen. 
KoCpa\ioc,y b (Herm. 175) - h e e r s e r , mees ter . Van ' ceu ren ' of ' c o -

r e n ' = keuren, u i t k i e z e n . 
HÓXXaf "f] (Herm, 191 ) - l i jm = so-ha l = te bewaren : duidt op wat 

bewaart en v e r s t e v i g t ( t egenges te ld aan ' l o s ' ; 
v g l , ook Lat , sa l = z o u t ) , 

KÓ^iapoc,,^ (Vert; 82) - haagappelboom = com-ar = de t raaghe id van 
het komen (van de vrucht), 

H(5pu>L0(;, •?) (Vert. 101 ) - hazelaar. Had een godsdienstige betekenis 
: cour-hul = navolging der ceremoniën. 

HÓaixoQf o (Hier, l) - orde, sieraad. Van 'cuisschen'. 
HUÖóJVLov, Tb (Vert, 72) - kweeappel, = cot-doen-ee = een eed doen 

met de kut (= vrouwelijk geslachtsdeel). De 
kweeappel was aan Venus gewijd, vandaar dat 
Paris de gouden appel aan Venus toewees, 

Hv\iivbic,, lot;, b (Herm, 208) - bep, nachtvogel. = cora-hinder = 
komende hinder of hinder van het komen : 
duidt op een slecht voorteken, 

Huvfj (Herm, 71 + 151 ) ° KUV£TI, T] helm. : 'cun' of 'con' bedoelt 
de kennis en de onverschrokkenheid (vgl, koen) 
die voortvloeit uit de kennis wat te doen + 
het =• hoofd : de helm maakt het hoofd onver
schrokken. Hij duidt tevens op de kennis : 
zo doelt de "kïboc, uuvff op hen die een die
pere kennis bereikt hebben, 

Kuppaoic;, •(] (Hier. 189) - Perzisch hoofddeksel =• cur (= ceremonie) 
+ baes (= bie-aes = wie voedsel verschaft) j 
wie de ceremoniën voedsel verschaft. Ceremo
niën hebben geen zin als ons hoofd niet in 
een piramide zit die symbolisch met zijn punt 
naar het Ene, naar God, gericht is, 

nup^ic,, etO(;, o (Hier. 188) - driekantige wetzuil = cur-wis = die 
wijst naar de ceremoniën (cur), 

HÖpLÓc;, b (Herm. 175) - machtig, sterk en, zelfstandig gebruikt, 
heer, meester. Zie HorpavoQ. 
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Huwv, nvvóc,, 6, •?) (Herm, 123 + Hisp. 118) - hond. Van ww, kunnen 
en van con = koen. Een hond kan veel en is 
koen (vgl. Lat, canis). 

HOJÓCa, •?) (Hier. 84) - kop van de papaver. Van 'hooden' = hoofden, 
KG5VO(;, O (Hier. IO5) - kegel. Zelfde oorsprong als Lat, conus. 

-A -

Xéyw (Herm, 81-82) - verzamelen, zeggen. Zelfde oorsprong als 
Latijnse 'legere' : van 'les(en' = verzame
len, lezen, les (bv. "hij heeft zijn les ge
had"). Een les werd dikwijls mondeling onder
richt, vandaar ?*.eYt>) in de betekenis spreken, 
zeggen, 

Xe (Tpco (Gal, 100 + 101 ) - vergieten, plengen, alieb-bont = een 
band van liefde (hij het plengoffer). 

XeCpiov, xh (Frank. 94) - lelie. Zelfde oorsprong als Latijnse 
'lilium'• 

Xéox^f 'h (Herm, 82) - openbaar gebouw, vandaar ook gepraat, bij
eenkomst = les-schijn = het licht van het 
onderricht, 

A.écjv, ovTOc;, b (Pranc. 78) - leeuw. Van 'leew' = leeuw (van het 
WW, leven). 

Xr\y<ji (Herm, 155) - ophouden, doen ophouden. Van ' l a g ' , zie nXr\yr\. 
*\i5Hri, T) ( H i s p . 40) - l i c h t . Van ' l u c h t ' = l i c h t (verwant met 

' l u c ' = g e l u k ) , 
XÓHoc., b (Gal, 109 + Hisp, 40) - wolf. Van 'sloc' of 's:̂ c' 

slokken, gulzig eten. 

M -

[idyoc^f o ( H i s p . 29) - magiën = mag-wis = wie de v e r w a n t s c h a p 
(maag) k e n t , 

|iC?Ca, f| ( H i s p . 86) - g e r s t e b r i j , g e r s t e b r o o d . Van "mas" = massa, 
(JLSA-OV, xh ( H i e r . 182) - z i e p,fi?iov - a p p e l . 
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[iéiprvc,, upoc;, b (Pranc. 79) - getuige = mar- tu ig = getuige van 
een onzekere mening (mare) . Alleen i n zo 'n 
geval heef t men een getuige nodig , 

\xéXaQ, a i v a , av (Herm. 87) - zwart , donker, somber = me i - l a s t = 
l a s t tonen, e igen aan die sombere k l e u r , 

liéXi, LTOQ, xb (Gal. 40) - honig = me (hulpmiddel) + hel (hoog, 
u i t s t e k e n d ) : een u i t s t e k e n d hulpmiddel , 

|j.^aTti,\ov, tb (Ver t . 82) - mispe l . Van ' m i s p e l ' : die boom mist 
a l s het ware het plukken, 

(le-rp^co (Hisp. 35) - meten. Van 'met ' = meten, 
LL̂ Tpov TO (Herm. 218) - raeetstok, maateenheid. Van 'met ' = meten, 
(ifjAov, Tb (Hier . 182 + Ver t . 75) - appe l . Van 'mael ' « malen. 

Men maalt het e ten met de tanden, v g l . maal-
( t i j d ) . Het e e r s t e e ten van de mens ( c f r . 

de zondeval) waren a p p e l s , 
lif|\ov, TO (Ver t . 76) - schaap, g e i t . Na de zondeval a ten de men

sen ook v l e e s . 'Maal ' s loeg dan ook op v l e e s , 
o . a , op schapenvlees ( z i e ij,fj\ov - a p p e l ) . 

|j,i^v, [irivó^f o (Herm. 218) - maand. Van 'man' = de maan. 
Hi^vn, •?) (Herm, 148) - maan, 'Maan' komt van (ver)manen. Door de 

vermaningen van de maan l e r e n de mensen vee l t 
l i .v . de z e e l u i , a r t s e n , b o e r e n , , . , 

lil\iaC'nvXov, Tb (Ver t . 82) - haagappel = mi-ray-eeckel = ( ik ben 
een) e i k e l , mijd me, 

li(fco (Hisp, 41) = M.i5co Van 'mien' = mijden, 
jioptpi^, T] (Herm, 219 + Ver t . 108 + Hisp. I9) - vorm. Anagram van 

"form" = vorm, 
\iv£ii) (Hisp. 42) - i n de myster iën inwi jden , = mu-heet = de s t i l t e 

bevelen, de s t i l t e onde r r i ch t en , 
laupiTHTi T] (Herm, 97) - ta raar ish . Die p lan t g r o e i t aan het water : 

= mer-ryc = w a t e r r i j k . Het La t i jnse ' t a m a r i x ' 
= tam-mer-ryc = een tamme mer- ryc , 

liÜQ, [iVÓQ, o (Herm, 36) - muis . Van 'muis ' (z ie b i j " l e t t e r " ) , 
(Hisp, 41 ) - s l u i t e n van de ogen. 'mu' = s l u i t e n wat wijd 

opens taa t (de 'm' duid t op het s l u i t e n , de 
' v ' op een v e r w i j d e r i n g ) , 

(i\5w4), C5no(; (Hisp, 4I ) - b i j z i e n d . Komt van [iiJco, z ie a l d a a r , 
laö^u, UOQ, Tb (Herm, 210) - molu, wonderkruid, = moet-bi j : 

-ofwel ; moet = gemoed. Dan betekent moet-
b i j j gemoed, l i j d ; of gemoed, l e i d ; 
of ge l a t enhe id van het gemoed, 

-ofwel : moet van moeten. Dan betekent de 
naam : ge la tenhe id van het moeten. 

* 





375. 

- N 

vaOiVov TO (Herm. 106) - vaargeld, vracht. = nau-loon = beloning 
van het schip (voor nau : zie vaü<;). 

vctü^, V£c5c;, 1̂  (Herm. IO5) - schip, 'nau' = nauw, nauwgezet : bij 
schepen moest heel nauwgezet te werk gegaan 
worden omdat de bemanning andeis gevaar liep. 

VELc^C, •̂  (Gal. 112) - akker, ook : braakland. Van 'ny' = nieuw. 
Vandaar ook nieuw land, 

\>£oQ (Herm. 73 + 144 + G a l . 112) - n i euw. Van ' n e u ' of ' n i e u ' = 
n i e uw. 

vóooQf T) (Herm. 188) - ziekte. Van 'noes' = schuld, schade (vgl, 
'on-noesel', Lat. 'noxa' en 'nocere'), 

vöv (Herm. 144) - nu. Van 'nu', 
vuE,, vuHx5(;, ^ (Gal. 42 + 126) - nacht. Van 'nacht', zie aldaar. 

^avQóc, (Herm. 206) - geel = xant-wijs = op de wijze van zand, 
E,up(5(;, 6 (Herm, 198) - scheermes. Verwant met 'scear' = scheren 

(van 'sce-haer' = haar scheiden). 

- O 

J) (Herm. 65) - bepaald lidwoord. Van 'ee(n)', 
6{ieXCoKoc,, h (Hier. 154) - obelisk. Betekent oorspronkelijk braad-

spitje. Om de zin ervan te begrijpen moeten 
we beroep doen op de sacrale taal der Egypte-
naren : het Phrygisch (= Cimbrisch l). In die 
taal luidt het woord : 'speet-ken' : "speet" 
van speten, vasthechten (= spi, = spieden) + 
"heet" (=. hoofd) + "ken" (= kennen). De obe
lisk vermaant ons ons op God te richten en 
Hem te kennen. Waarom gebruikte men voor zo'n 
grote stenen een diminutief? Die stenen zijn 
wel groots, doch tegenover God verzinken ze 
in het niet. 
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Sppu^ovLTo (Hisp. 113) - zuiver, beproefd goud. Was het goud 
dat van Atlantis (= Amerika) aangevoerd werd ; 
overreis = reis naar de overkant, 

* 060000(101, (Hisp. 52) - woedend zijn, haten van 'hat' •= haten, 
olvoQ, b (Herm, 3O + Gal. 128 + Hisp. 29) - wijn. Van 'wijn', 
ol'c, 61,0c, i , r\ (Herm, 85) - schaap. Van ' o i ' = o o i . 
o\oc; (Herra. 133 + 218 + Franc. 11 + Hisp , 23 + 52) - gehee l . Van 

' h e e l ' of ' h o e l ' ( v g l . Engelse whole) " h e e l . 
©(ippoc;, o (Hier , 204 + Ver t . 25) - ( s t o r t ) r e g e n = on-wer (= on

weer) of eem-wer (= een weer met w a t e r u i t 
s t o r t i n g e n : een = u i t s t o r t e n , v g l , emmer), 

öpnoQf & (Herm. 69) - eed. = or -cont : or (= begin) + cont (van 
kennen) : e r wordt een kennis gevraagd van 
de aanvankel i jke waarheid. De fout ieve a s p i 
r a t i e i s secundair (p . 70)» 

opoq, o (Herm. 45) - g r ens . Van ' o r ' = beg in , 
ouaC (Hier. 22?) - wee. Van 'we' = wee, 
oopoLvóc, (Herra, 162) - hemel. : ur (= volmaakt, zie Mercurius) + 

aen : de grote, volmaakte vooruittreder, of t 
ur-an-hoot : het volmaakte hoofd van alle 
vooruittreden. 

oupoQ, b (Gal, 13) - soort buffel. Van 'oeros'. 

- n -

na'zéui (Hisp. 34) - be t reden . Verwant met ' p a t ' = een pad, 
TcaTriptTp(5(; b (Herm. IO9 + I5I + Hie r . 254) - vader . Van ' v a d e r ' , 
nef-&co (Herm. 155) - over tu igen . Van ' w e e t ' - d o o ' = doen weten, 
néXayoQ, xh (Herm. 155) - vo l l e zee . Van ' l a g ' ( z ie p laga , nXr\-c^) 

: zo 'n zee d a t , a l s e r vee (ve , pe) i n v a l t , 
het ve r lo ren i s . Ofwel = M e - l a g = b i e d t , 
verschaf t h inde r l agen , 

n(QoQf b (Herm. 155) - v a t , grote kruik = wi t -hou = houdt wijd i n . 
nXXoQ, o (Herm, 155) - v i l t . Van ' v i l t ' (van het ww, vu l len : 

v i l t wordt n i e t geweven; of van voel = v e e l ) , 
niXów (Herm, 155) = niXéoi '• samenpersen : van ' v i l t ' (van voel = 

v e e l , vandaar vermenigvuldigen) , 
nCvtji (Herm. 155) - d r inken . Van ' w i j n ' , 
ni,OTei5w (Herm. 155) - vertrouwen op = w i s - s t i j f = s t e v i g vreten 

of kennis om i e t s te v e r s t e v i g e n , 
nCaxiQ, éwc,^ f) (Herm, 155) - ver t rouwen. Zie n(,aTei5to, 
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nAanoOf;, ouvxoc;, o (Herm. 152) - koek. = vla-couc = vlaaikoek, 
nXareXa, i] (Herm, I52) - brede weg, straat. Van 'plaets' (van 

plat, zie nkd-zoc,), 
TiXaTOc,, TO (Herm, I51) - breedte. Van 'plat' = be-lat = bie-lat = 

biedt lat (lat : zie Latijnse 'latus'), 
nXévttji (Herm. 155) - vlechten. Van 'flechten' (= vlechten) = vol 

hechten. 
nXT]yri, ^ (Herm. 155) - s l a g , s t o o t . Zie L a t i j n s e ' p l a g a ' , 
noi,jj.7^v, £voQf h (Herm. 102 + H i s p . 86) - h e r d e r = phoi -man (phue •= 

phuege = vuege : z i e O r p h e u s ) of = behoi -man 
(beho i = b e h o e d e n ) . 

no^Qj no5(5c, h (Herm. I5I + H i e r . 158 + 254) - v o e t . Van ' v o e t ' , 
Trp6 (Herm. I51 ) - v o o r a a n . Van ' v o o r ' , 
nx^Y^, r\ (Herm. 208) - b e p , voge l = p h e - t i j n g = v i j a n d i g e t i j d i n g 

(de voge l werd beschouwd a l s o n g e l u k s b o d e ) , 
rcu\cjp(5c;, 6 , f] (Herm. I IO) - p o o r t w a c n t e r , bewaker , b e w a a k s t e r : 

cjp komt van ' w a r ' = waken, 
nOp, Tivpóc,, TO (Herm. 162 + 220 + H i e r , 99) - v u u r , ' v u r ' (= v u u r ) 

komt van ' u r ' , de k r a c h t ( z i e M e r c u r i u s ) ; 
vuur i s de k r a c h t van a l l e s . 

nvpa\i,Cq, CboQ, r\ ( H i e r . 99) - p i r a m i d e = v t i r - raam : v u r = vuur 
en voe ren : de p i r a m i d e s y m b o l i s e e r t h e t 
vuur d a t l e v e n s k r a c h t g e e f t . Bovendien b e t e 
ken t ' v i e r ' zowel ' v u u r ' a l s h e t g e t a l ' v i e r ' 
: een p i r a m i d e b e s t a a t u i t 4 d r i e h o e k e n , 

ni5pY0c;, h ( H i s p . 25) t o r e n , b o l w e r k . Van ' b u r g ' = b u r c h t . 

- P -

^4^\.oc, (Herm. IIO) - gemakkelijk. Van 'reet' = gereed» 
^£(ji (Herm. I58) - stromen. Van 're' = rede : betekent letterlijk 

een toevloeien naar het Ene (= God), vandaar 
ook gewoon "vloeien", vgl, 'rui', 

T̂̂ YVU(J,L (Hier. 223) - breken. Van 'brec' = breken (de 'b' viel . 223) 

. 110) 
(Herm. 
(Herm. 

- breken. Van 'brec' = b 
weg). 
- zie pdbiOQ. 
158) - neus. Van 'riec' 

158) = <̂5o<; : stroming, 

l>r\tbioc, (Herm, 
DCQ, pi,v(5(;, T) (Herm. I58 ) - n e u s . Van ' r i e c ' of ' r u i c ' = r u i k e n , 
poU(;, pou, 6 (Herm. I 5 8 ) = ^'Soc, t s t r o m i n g , s t romend w a t e r . 

Van ' r u i ' 

# 



i 
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~ 2 "• 

adHMOQf b (Herm. 201) - zak. Van 'sac' = zak. 
aeAi^vn, r\ (Herm. 62 + 193) - maan = sel-ana : sel (= tel) + ana 

(= de eeuwigheid, zie Lat. Annus) = tel de 
eeuwigheid. De maan telt eeuwig de maanden. 

aiydu) (Herm. 202 + Hier. 70) - zwijgen. Van 'swyg' = zwijgen 
(= so-'Wyc = te wijken, vgl. met swac' = zwak), 

GLundccü (Hier. 78) - zwijgen. = si (= zien) + hop (= de hoop) = 
de hoop op zien, de hoop op aanschouwen. De 
eerste oorsprong van zwijgen is de hoop op 
kennis van het Zijn (verband 'si' - 'is'), 

andvbakov, Tb (Herm. 198) - valstrik, aanstoot. Van 'scand' = 
schande, 

aHaTocpdtyoc; (Herm. 198) - i^ie u i t w e r p s e l e n e e t , g i e r i g . Van ' s c e e t ' 
= s c h e e t (van ' s c y t ' = s c h i j t e n ) , 

fJKacpoQ, TO (Herm. 106) - romp van een s c h i p , s c h i p . Van ' s c i p ' = 
s c h i p . 

anebat^U) (Herm, 198) = aKe6dtvvu|ai,, v e r s t r o o i e n , u i t e e n j a g e n . Van 
' s c e e ' of ' s c e y ' = s c h e i d e n . 

GĤ TCTCJ (Herm. 197) - OH^nToiiai,, r o n d k i j k e n . Van ' s c o u ' of ' s c a u ' 
= schouwen. 

oHTivn, T] (Hisp. 89) - tent. - sca-not = noodzakelijkheid aan 
schaduw. 

ononéw (Vert. 56) - uitzien, rondkijken. Van 'scow' = schouwen, 
auoTiÓQf è en •̂  (Herm. 197 + Vert. 56 + Hisp. 79) - waarnemen. 

Zie OHonéco. 
GKÖToc;, TO ( F r a n c , 93) - d i e r e n h u i d , l e d e r . Van ' s c h u t ' => b e 

s c h u t t e n . 
oHcSp, oHa-zSc,, xh (Herm. I 9 8 ) - u i t w e r p s e l . Van ' s c e e t ' = s c h e e t 

van WW. scyt = schijten), 
anevbw (Herm. 174) - bespoedigen, nastreven, zich inspannen. Van 

'spueden' = spoeden, 
axdw (Hier, 229) - staan. Van 'sta' = staan. 
aTéyr\f t) (Hier. 222) - dak, huis, kamer... Van 'stagie' = ver

dieping (vandaar bCoxe-yoQ, tpCoxeyoc, / 
aTÉA-Ao) (Herm. 197) - in orde brengen, ergens heen brengen... 

Van 'stellen', 
GTEpeóc (Herm. 197) - hard, stevig. Van 'sterc' = sterk (= ste-

ryc = rijk aan standvastigheid), 
aTÉcpavoQ, b (Hisp, 85) - krans. Anagram van 'vest' = vast, 
GTecpo) (Herm, I85-I84) - omgeven, omkransen, kronen. Zie oT̂ cpavoc;. 
GTt̂ A.Ti, rj (Herm. 197 + Hier. 73) - zuil* van 'stijl', 
GTpoiSóeiov, TO (Vert. 74) - kweeappel. = strous (= des trous => 

van het trouwen) - dien : doet het huwelijk 
gedijen : de kweeappel was aan Venus gewijd. 
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axpou-Sfov, xb (Vert. 74) - zeepkruid. = strous-doot = doot des 
trous = dood van het huwelijk, nl, door over
dreven gebruik van die plant als afrodisiacum. 
De naam duidt er tevens op dat het huwelijk 
rein moet zijn als het linnen dat uit dat 
kruid wordt gemaakt, 

axpovQóc,, o, •?) (Vert, 74) - mus. = strous-doot = dood des trous = 
dood van het huwelijk : door het huwelijk 
krijgt men een vlugge dood indien men doet 
als de mussen. De mus was aan Venus gewijd, 

ov (Herm. 99) - persoonlijk voornaamwoord van de 3de persoon en
kelvoud. Van 'du', 'di', 

GÖHov TO (Vert. 76) - vijg. Van 'fyg;' = vijg. 
acpt£XA.cü (Herm. 128) - doen wankelen, misleiden. Zelfde oorsprong 

als het Latijnse 'fallere'; zie aldaar, 
axoX'^f r\ (Hier, 66) - vrije tijd. = anagram van 'lochs' of 'locht' 

: duit op vreugde (verwant met lucht en licht), 
'Schol' = dat wat het dichtst bij de vreugde 
staat. 

- T 

'cd'iic,, ecoQ, T) (Herm. 46) - rangschikking, orde, rang,., : 'Ar' = 
schatten, 'to' = naar t 'To-ar' = al wat ik 
aan mijn schatting toeken, 
'TaE,i(;' = de plaats die aan iemand wordt 
toegewezen door de natuur of door iemands 
schatting, oordeel, 

xêKoQf Tb (Herm. 88-89) - voltooiing, einde, uitslag = tel-ot = 
tel-hoot = het hoofd, de som van het tellen, 

Tép(j,ü)V, ovoc,f h (Gal. 88) - grens ='t her man = dat wat gemeen
schappelijk vermaant : aan de grens wordt 
vermaand dat daar het einde is. 

Tl (Herm. 96) - iets. Omgekeerde lezing van 'it' = 'iet' = iets, 
xpCoxeyoc, (Hier. 222) - met 3 etages. Zie OT:éyr], 
Tupóc;, t (Herm, 202) - kaas. Van 'ter' = verteren. 

* 
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- Y -

uPpK, uPplTSoc;, •?) (Herm. 207 + 208) - bep. nachtvogel. = hub-ur = 
zeer grote uil (ur = zeer groot : zie ïlercu-
rius). 

u6cop, vba-zoc,, TO (Herm. 120 + Gal. 72) - water = hud-oor = oor
sprong (oor) van de bescherming (hud = hoe
den) : water biedt veel bescherming o,»a. te
gen vuur, 

VÏÓQ, b (Hier, 76) - zoon. Van 'hui' = hoede, bescherming (doelt 
op God de Zoon), 

vnép (Herm. 192) - over. Van 'uber', 'over'. 

^ $ -

•PTlYf̂ Q» ^ (Vert. 85-86) - eik. Zelfde oorsprong als Latijnse ' f a-
gus' - beuk, zie aldaar, 

(pri\ir]f ^ (Herm. 128 + I5I + V e r t . IO5) - m e d e d e l i n g , g e r u c h t , , . 
Van ' f am ' of ' faera ' = faam (= wai-hem = stem 
van de wind of h e t woord door waa ien a a n g e 
b r a c h t ) , 

cpCXoc, (Herm. 128 + I5I + H i s p , 23) - d i e r b a a r , l i e f , v r i e n d . Ana
gram van ' l i e f ' , 

cppoupéu (Herm. I IO) - de wacht houden , bewaken. Verwant met 
' w a r ' = waken, 

9U\aTTa3 (Herm, 224) - waken = w e i - a c h t = v e e l a c h t e n , 
9\5A./\OV, rh (Herm. 224) - b l a d . Anagram van ' l o o f ' , 
cpu^ov, nh (Herm. 224 + H i s p . 38) - een n a t u u r l i j k e g roep van l e 

vende wezens : van ' v o l c ' = v o l k , 
q>6p, cpwpóc;, o (Herm. 129 + 183 + 219 + H i e r . 76 + V e r t , 108 + 

H i s p , 19 + 38) - d i e f . Anagram van " r o o f " . 

* 
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- X -

X^patiaKoq, o, f] (Hisp. 89) - s p i t s e p a a l . Zie x'^P'^'^'^'^' 
XcxpctTTu ( k i s p , 89) - i nk ra s sen , s p i t s e n . . . . Van ' g r a f t ' =• gracht 

en 'g raven ' = graven, 
X̂ oo (Hier, I69 + Vert. 78) - gieten. Van 'chief = gieten. 
XO\T^, ^ (Gal. 44) - gal. Van 'gal' (komt van 'geel'), 
Xopsfa, T) (Herm. 167) - reidans = coor-rei (rei = rai = ra, snel 

+ de letter 'i' die het aangename suggereert), 
Xopóf;, b (Herm, I65) - dansplaats, dans, koordansers, koor. Van 

'coor' (= koor) = ke-oor ('oor' = omloop -
eeuwigheid) : een groep in een kring die bij 
godsdienstige plechtigheden het 'oor' aan
bidt. Draait men het woord om dan leest men 
'rooc' = rook : een koor is voor God als het 
ware een aangename rook, 

Xpua(5c,, 6 (Hier, 83) - goud. Anagram van 'seurch' = zorg : voor 
goud draagt men goed zorg. 

* * 

* 

Q -

d)(5v, TO (Herm. 85) - ei. Van 'ei', 
(ópa, •?) (Herm. I62) - een regelmatig terugkerende tijdruimte. 

Van 'ur' = uur, 

* * 

* 





580. 

C. EIGENNAMEN 

- A -

Acca Laurentia (Herm. 120-122) - Acca Larentia, de voedster van 
Romulus en Remus, : doelt op de dood van 
Christus ; 'acca' = 'ac' (goed) + 'ca' (kwaad), 
Laurentia = laver-ent : Christus' dood stelde 
een einde aan het laveren der mensheid. La
ter werd Acca Laurentia de voedster van Romu
lus en Remus genoend, hetgeen de geschiedenis 
zou beamen : Rome werd christelijk en zelfs 
het centrum van het christendom.2e heette °°^ 
Lupa : = lui-pai = paait de lui = stelt de 
volkeren tevreden. Vandaar de legende van de 
wolvin die Romulus en Remus voedde en ook het 
Latijnse 'Lupa', prostituee : die stelt ook 
het volk tevreden, 

Achelous (Herm, 120) - stroom tussen Akarnania en Aitolia, tevens 
de naam van een stroomgod : 'ac' (= water, 
zie 'aqua') + hel (= hoog) + hot (= hoofd) 
= hoog waterhoofd of verheven overste van de 
wateren, 

Adam (Herm. 95 + Hier, 135 + Hisp. 15) - = Ates (zie Ate)-dam (= 
dam, van tam, van temmen) : de mens moet heel 
zijn leven strijden tegen de stormen van de 
bekoring zoals een dam tegen de stroming van 
het water, 

Admetus (Herm, I90) - koning van Thessaliè', bij wie Apollo de kud
den ging hoeden. Christus, de ware Apollo, 
ging mensenkudden hoeden. Ook met Admetus 
wordt Christus bedoeld : = a,dam-heet = hoofd 
van Adam = hoofd der mensen, 

Aeolus (Herm, 65 + 109) - god. der winden. Van 'ai' (= adem, vgl, 
'wai' = waaien) + hol = hol van de winden : 
niemand kent de juiste oorsprong van de win
den, 

Aesopus (Hier, 117-118) - Grieks fabeldichter. = aes-hoop = wie 
voedsel ophoopt, o.a. wie dieren verzamelt 
als voedsel, Aesopus verzamelde in zijn fabels 
dieren als geestelijk voedsel. Een tweede mo
gelijkheid is : aes (als werkwoord : voeden) 
+ hoop (= massa) = wie de mensen voedt (met 
geestelijk voedsel). 

Alaudae (Hier.116 + Gal.13) -soldaten van het legioen dat Caesar in 
Transalpijns Gallië lichtte(Suetonius,Divus lulius, 
24) : zie bij 'alauda',onder A. 
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Alba (Hisp.15). - stad in Spanje,in Gallië en bij Rone J zie etynologieën 
uit de "Ori--ines",appendix I. 

Albania (Hisp.15-14) - streek aan de Kaspische Zee. = alb-ban= een baan 
die naar de ber,;en leidt (a,lb = c.l-op •= helemaal 
bGveiïaa.n •= ber̂ c) • - ^ 

Albanus (Hisp. I5) - stroom in Albania. Ofwel genoemd naar de 
streek ofwel omdat hij rechtstreeks naar de 
Kaukasus leidde (zie : Albania)., 

Albion (Hisp. I5) - Britannië. Zie etymologieën uit de "Origines", 
Albula (Vert. 55) - oudere naam voor de Tiber. = al-vul : hij vul

de alles, o.a. door zijn overstromingen, 
Alea (Herm. 156 = I54) - zie Elea. 
Alesia (Gal. 22) - vesting der Mandubiërs, nu Alise-Sainte-Reine, 

= al-ees = verschaft alle voedsel (aas) of = 
al-echt = allen voortkomend uit een wettelijk 
huwelijk, 

Allemanni (Gal. 76) - volk. Zie etymologieën uit de "Origines" on
der 'Alraani', 

Alpen (Gal. 29 + Hisp, 15) - zie etymologieën uit de "Origines" 
onder 'Alpes',, 

Alsatia (Gal, 22) - Elzas, = al-sat = verzadigd van alles, 
Alybe (Hisp, 66) - stad der Alizones.. = Alba = stad op een berg 

(alb = al-op •= helemaal van boven = berg), 
Alyzones (Hisp, 66) - volk, genoemd naar Elyssa, kleinzoon van 

Japhet = eel-lust-sonen = zonen van Elyssa 
(zie aldaar) of = al-lust = alles is lust, 

Araalthea (Hier, 205) - nymf of yeit die Zeus zoogde, = am (van 
eera = uitstorten, vgl, emmer) + al + ti 
(= tijd= = ik stort heel de tijd uit : bedoeld 
werd de genade van de Heilige Geest die steeds 
wordt uitgestort, 

Ambigatus (Gal, 54) - Gallisch vorst, = ant-wi-gat = een magis
traat die zijn macht wijd uitbreidt, 

Ambiorix (Gal. 16) - vorst der Eburonen,. Zie etymologieën uit de 
"Origines", 

Anaïtis (Herm. 62) - Perzische godin. Zie etymologieën uit de 
"Origines". 

ünax (Pranc. 86) - epitheton van Apollo^ = ain-acht =-- acht het Ene : 
doelt op de Zon = Apollo, 

Angelre (Franc. 52) - plaatsnaam bij Duisburg. Ontving zijn naam 
van de Angrivarii, 

Anger (Pranc, 52) - riviertje dat boven Duisbrug in de Rijn komt. 
Zie 'Angelre', 

Angeren (Pranc. 52) - Dorp aan de Rijn. Zie 'Angelre', 
Anna (Herm. 6I - Anna Perenna, Italische godin. 'Anna' : zie 'an

nus' : duidde op een eeuwige beweging. 'Pe
renna' = per Anna, 
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Ansegisus (Franc, 89) - Frankisch vorst, •= anse-gis = gijzelaar 
(gis) van een genootschap (anse = an-sie = 
aanzien, vgl, hansasteden,) 

Anubis (Herm, 124 + Hier. 264) - Egyptische godheid, = an-hu-wis = 
wijst de bescherming aan; ofwel = an-hu-wis = 
wijs om te bewaken in eenheid (vgl, "de sca-
pen an huen" = de sciiapen zó hoeden dat ze 
niet verspreid worden); ofwel = ain-hu-wis = 
deze ene (ain) bescherming bedriegt nooit, 
Anubis is de Heilige Geest, vandaar dat hij 
met een hondekop wordt voorgesteld : een hond 
is wijs, trouw en een beschermer. 

Apis (Hier. 263) - Egyptische heilige stier. = af-wis = die af
wist = die de zonden der wereld wegvist, 

Apollo (Herm. I90 + Hier. 56-57 + Gal. 108 + Frano, 20) - Indien 
we het laatste element van de naam als niet-
Cirabrisch beschouwen : Apol = aph-hol = af
hol = wie de geheimen van een hol openbaart, 
wie openbaart wat verborgen is, 

ofwel : aup-hol = het hol ope
nen. Willen we het element 'lo' ook Cimbrisch 
begrijpen dan zijn er twee mogelijkheden : 
aup-hol-hoot = hot hoofd van het hol-openen 
of ; af-hol-los = bevrijdend van het duistere 
hol. 

Arar- (Herm. 63 + 110 + Gal. 18) - Latijnse naam voor de Saöne, 
Zie etymologieën uit de "Origines", 

Arborichi (Franc, 6I) - volksnaam. Bestonden uit een allegaartje 
van verschillende volkeren die zich van de 
Romeinen op de linker Rijnoever mochten ves
tigen om daar de grenzen te verdedigen : 
= arf (= erf, van erven) -hor (= bauwer = 
boer) -rich (= rijk) = geërfd rijk van boeren, 

Arcadiè* (Hisp. 45) - Landstreek in de Peloponnesus. De streek ont
ving haar naam ter gelegenheid van het bezoek 
van Noë (= Areas = arc-gast) aan zijn achter
kleinzoon Elyssa in de Peloponnesus, 

Areas (Hisp, 45) - Zie Arcadië, 
Ares (Herm. Ill) - Griekse oorlogsgod. Zie etymologieën uit de 

"Origines". 
Argos (Hisp. 63) - Stad in de Peloponnesus, = arg-hoi = hoed je 

voor het erge. 
Argus (Gal, 69 = 95) - Honderdogig monster, = arg-hoot = hoofd 

van arglistigheid. Bedoeld wordt de duivel» 
Mercurius doodde Argus : Christus (= Mercu-
rius) overwon de duivel door zijn kruisdood. 
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Ariadne (Herm, 185) - dochter van Minos. = ar-ri-hat-ent : ze 
komt tussen in zaken die met rijp beraad moe
ten aangepakt en tamelijk vlug moeten beëin
digd worden, 

Ariovistus (Gal, lé + 71) - vorst der Sueben, = eerevest = vast 
in zijn eer. 

Arktos (Hisp, 45) - Griekse naam voor de Grote Beer, I s een h e r 
inne r ing aan de ark van Noë; d i t s t e r r e b e e l d 
gaf ongeveer de vorm weer van de ark : = a r c -
ton = toont de a rk , 

Arnhem (Franc . 54) - s tad i n Nederland, = Arn (= arend) + hem (= 
heem) : misschien was de arend de Romeinse 
ade l aa r van het kamp van Drusus i n die s t r e e k , 

Ascania en Ascaniameer in Phrygië (Hisp, 41) s ontvingen hun naam 
van Ascanius = Ascanez, de zoon van Gomer en 
dus kleinzoon van J aphe t . 

Ascanius (Hisp. 41 ) - stroomnaam. Zie ' A s c a n i a ' . 
Ascar icus (Franc . 39) - Francisch v o r s t , = s c a r - r y c = r i j k aan 

scharen (= t roepen) of = h a s t - s c a r - r y c = 
h a a s t i g r i j k aan scharen , vlug r i j k aan t r o e 
pen. 

Ate (Herm. 92-93 + Hisp. 15 + 52) - de Verbl inding a l s (Griekse) 
godin. Was de naam van he t serpent dat onze 
voorouders in de appel deed b i j t e n om hen i n 
het verder f te s t o r t e n : ' a t ' van e t e n , van
daar ! h - a t =• h a a t . 

Athane (Herm. 62)-Dorische vorm van Athene, de godin . = hathana = 
ha t -he t - anna = houdt het eeuwige : de godin 
die de eeuwige e s s e n t i e der dingen bewaart , 

A t l a n t i s (Hisp. 112) - l egendar i sch e i l a n d , volgens B, de Nieuwe 
wereld . De naam gaat t e rug op At las (z ie a l 
d a a r ) , die a l s e e r s t e de oceaan overs tak , 

A t l a n t i s c h e Oceaan (Hisp. 109) - z ie A t l a n t i s , 
A t l a s (Hisp, 106 + l i l ) - t i t a a n die het hemelgewelf moest torsen» 

Was oorspronke l i jk de naam van T h a r s i s , de 
kleinzoon van Japhet en een ervaren zeevaar
der (zie ' T h a r s i s ' ) , A t l a s = ha t - l and = haat 
van het land : a l s zeerob h i e ld h i j n i e t van 
het land en bovendien was h i j a l s astronoom 
veel met de s t e r r e n bez ig , 

A t t i c a (Hisp, 43) - s t r e ek in Griekenland. Hier werden de bewoners 
aangespoord Europa met a l l e macht te v e r d e d i 
gen : hat = houden, anagram van ' t a h ' = t a a i . 

Atys (Hisp. 39) - Volgens B. g e l i j k te s t e l l e n met E lyssa , de 
kleinzoon van J aphe t , De naam wi j s t erop dat 
n i e t s zo s c h a d e l i j k i s a l s de haat : hat-huy = 
hoed je voor de h a a t , vermijd de h a a t . 





584. 

Aure l ius (Ver t , 30) - Naam van een Romeins g e s l a c h t , = auwer-eel = 
wie de adel (= e e l ) van de voorouders (auwer) 
h e e f t . De A u r e l i i waren een Umbrisch ges lach t 
en de Umbri waren Cimmeriërs, 

Ausonia (Ver t , 25) - oude Griekse naam voor I t a l i ë . Van ' ou - son ' : 
genoemd naar Gomer, de oudste zoon van Japhe t , 

A u s t r a s i a en Aus t r i a (Franc . 80) - = a u s t - r y c = o o s t e l i j k r i j k , 
Avaricum (Gal, 22) - s tad der B i t u r i g e r s , nu Bourges. = auwer- r ic 

= het r i j k van de voorouders , 
Avaris (Hisp. 88) - andere naam voor Bubas t i s , s tad in Egypte, ° 

have-war = bescherming van have (en goed) , 
Aventinus (Ver t . l i l ) - Aven t i jn , één van de 7 heuvels van Rome, 

= hau-ent : daar was het einde van de p l a a t s 
waar men in het bos a l d a a r bomen hakte (bouw
d e ) . 

Azië (Herm, 90) - Van ' a s ' = a a s , voedse l . Dat deel van de wereld 
voedde het e e r s t de mens. Zie ook etymolo
gieën u i t de " Ü r i g i n e s " , 

- B -. 

Baal (Herm. 195) - Godheid der Assyriërs en Feniciërs. Van 'be-
hal' = behouden, 

Babel (Hisp. 8) - Toren van Babel. Vgl. 'babelen' = babbelen, on
verstaanbaar praten, 

Baesi (Hier, 10) - volksnaam. Van 'baes' (= baas) = bie-aas = wie 
voedsel verschaft. Noë, Japhet en hun gezel
len noemden zich zo, 

Baetis (Hisp, 27) - stroom in Spanje, de Guadalquivir, = baet-wis 
= zeker van winst, 

Baetus (Hisp. 27) - legendarisch Spaans koning. Ontving de naam 
van de stroom Baetis, zie aldaar, 

Baiae (Vert. 31 + Hisp, 59) - zeestad in Campanië. Daar waren 
veel thermen waar men kon baden. 

Bal (Herm. 195) - zie Baal, 
Bol (Herm, 195) - = Baal, Van 'belt' = beeld (van 'behelt' = be

houden) • 
Belgae (Vert. 99 + Gal. 54) - volk. Zie etymologieën uit de "üri

gines" , 
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B e l i a l (Herm. 195) - god. der d u i s t e r n i s . = b e l i g a l = beldengal = 
gal van de beelden : h i j v e r g a l t a l l e h e r i n 
ne r ing aan de a fges torvenen , 

Bel lovesus (Gal, 54-55) - Ga l l i sch vors t : heel z i j n wezen (vesus ) 
duidt op oor log (bel t egenges te ld aan ' l e b ' = 
l e v e n ) . 

Berchem (Gal. 29 + Hisp. 6?) - gemeente b i j Antwerpen. Zie etymo
logieën u i t de "Or ig ines " , 

Bergomum (Gal . 29 + 78 + Hisp. 6?) - s tad i n Transpadaans G a l l i ë , 
Bergamo, = berg-hoom = huis op een berg 
(hoorn = hu-om = van overa l bescherming) , 

Bergones (Hisp . 54) - volksnaam, = berg-won = bergbewoners, 
Bergusa (Hisp, 54) - s tad in Spanje. = be rghu i s , 
Bernardus (Franc. 78) - = b e r e n h a r t , 
Bodincus (Gal . 11) - de Po. Zie etymologieën u i t de "Or ig ines" . 
Bodogastus (Franc. 56) - Sa l i sch-Frankische naam = een gas t die 

door z i j n geboden o p v a l t . 
Boduognat (Gal, 16 + 74) - Hoofd der N e r v i ë r s , =• boden (= geboden 

of d ienstboden, knechten) + hoognat (= hoog-
genat = hoge genade) = wie de hoge genade 
heeft dienstboden goed te behandelen en ge 
boden, mandaten te v o l t o o i e n , 

Bohemen (Gal, 50) - = heem van de Boii (zie a l d a a r ) , 
Boi i (Gal . 74-75) - volksnaam. Van het werkwoord bieden (= geb ie 

den en aanbieden : wie bevee l t heef t ook i e t s 
aan te b i e d e n ) . Dus Boii = wie bevelen of 
wie bevolen worden, d ienstboden. De naam duidt 
op m i l i t a i r e n die het land verdedigen , v g l , 
" l ansknech ten" . 

Bononia (Gal . 75) - La t i jnse naam voor Bologna, Ontving de naam 
van de Boii (z ie a l d a a r ) , 

Brancus (Pranc, 8-9) - Tracisch prins, zoon van Strymon, 
: = vranc-gast = een vrije, vranke gast, 

Brennus (Franc. 4) - leider van de Tectosagen. Zie etymologieën 
u i t de "Or ig ines " , 

Breuci (Pranc . 5) - volk in Pannonië. In verband t e brengen met 
'broecken ' = moerassen (gevormd door de Save) . 

Br iareoos (Herm. 209) - honderdarmige reus b i j Homeros., ook de 
zon, = v r i -war -heu t = het hoofd, de voornaam
s t e i n het bewaren der v r i j h e i d , 

Briga (Hisp, 24) - l egendar i sch Spaans koning. Werd genoemd naar 
de s teden die op - b r i a of - b r i g a e indigen 
(van v r i e i t = v r i j h e i d , v r i j e s t e d e n ) , 

Brigantium (Hisp. 55) - naam van ve r sch i l l ende s teden i n Europa = 
v r i -gehan t = mannen die v r i j z i j n hun handen 
te gebru iken . 
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Brisgavia (Franc, 5) - streek aan de Rijn, boven Straatsburg : 
Brisgau = Brivesgauw = Breucs-gave = gebied, 
gouw van de Breuci, die tot daar opgerukt 
kwamen, 

Brisiacus (Franc. 5) - naam van een berg en een dorp aan de Rijn, 
nu Altbrisach. = Breucs-wac = wacht van de 
Breuci (ter verdediging tegen de Allenannen), 

Brunichildis (Franc, 75) - Frankische vrouwennaam, = Brunoghildis • 
heldin met bruine ogen, 

Bubastis (Hisp, 88) - stad in Egypte, " behuiwasdum = behoudt het 
wasdom = behoud van alle vruchten, 

Bura (Hisp. 55) - stad in Spanje en Arcadië, Van 'buur', 
Burgundi (Franc, 45) - volk. Z±e etymologieën uit de "Origines", 
Busiris (Hisp. 87-88) - wreed Egyptisch tiran. Volgens B, tevens 

de naam van een stad en van de farao, onder 
wiens regering Jozef in Egypte aankwam, = 
voiseer = voedt zeer. 

- C -

Caberi (Herm, I67 + Hier, 256) - l ̂ '̂  P^ ' (̂ ^̂ 'chtonische demonen, 
geassocieerd met de Dioskoeren, = 'ca-weren' 
weren het kwaad, 

Cacus (Vert. 94) - stal het vee van Evander, overwonnen door Her
cules, «= ca-coi = de ondergang (ca = kwaad, 
slecht) van de stal (coi = kooi). Hercules 
(= Christus) overxvon Cacus (= de duivel) met 
zijn knots ( = het kr\iis), 

Caieta (Vert. 31 + Hisp. 67) - stad en haven in Latium. l'ferd door 
de Cimmeriërs gesticht : cai-het = aangenaam 
hoofd, aangename kaap, 

Caius (Herm. 14O-I41 + Vert. 28 + Franc. 98 + Gal. 5I sq) - Van 
'gai' = blij, gade, wederhelft (van 'ge-hai' 
wat zo volmaakt is dat men het hebben wil of 
van 'gai-i' = men verlangt ernaar te gaan), 

Calabra Curia (Herm. 78-79) - plaats op het Kapitool, waar het 
volk samenkwam bij diverse gelegenheden. Van 
'calaberen', over en 't weer praten : van 
cal (zie Calendae) + aber ('a' spoort tot 
beweging aan + 'ber' = wer = weder). 
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Callipolis (Gal, 52) 

Canopus (Hier, IIO) 

Calabria (Gal, 69) - Calabrië, = Gallie-vriet = vrijheid (= vrije 
stad) van de Gallië'rs, 

Caladunum (Hisp. 54) - stad in Spanje. = kale duin, kale heuvel, 
Cales (Gal, 51) - Stadje in Campanië, nu Calvi, Ontving zijn naam 

van de Galliërs ('g' werd 'c', vgl, Gaius-
Caius). 
- Naam van verschillende steden, o,m, in Ita
lië. Komt niet van KotW'^^oViS doch van Cal
lipolis : wijst op een Gallische oorsprong, 

Callisto (Hisp. 45) - een njn-if.Oorspronkelijk eon bijnaan vô or de ark van 
Noëzcal-list-hootwhoofd van nooio fijnheid. 

Camillus(Heria.l67 + Hier.l) - =cas-nel •• openbaarder van het kwade of 
ca-nel = het kwaad openbaren. 
Egyptische godheid, = can-op = hoop op ken
nis, 

Capellatium (Franc. 44) - grens tussen Burgundii en Alemanni bij 
Ammianus Marcellinus (18,2,15); = cappe-lat =• 
het laten van de kapmautel, laat je kapman-
tel. Bedoeld wordt het ontmaskeren van ban
dieten aan de grens, 

Cardis (Hisp, 48) - kleinzoon van Hercules, Is lavan, kleinzoon 
van Noë (= Hercules) = car-di = wie het dier
bare doet gedijen, 

59) - Zoon van Elyssa, achterkleinzoon van Japhet, 
Van 'car' = dierbaar». 
77-78) - leider van de Batavi. = gar-walt = 
geheel en al geweld ofwel = car-walt = geweld 
van hen die ons dierbaar (= car) zijn of mis
schien = gar-bald = geheel en al boud, moedig, 
epitheton van Apollo, = car (= dierbaar) + 
nee of ny (= nieuw) = wie de liefde tot God 
hernieuwt = Christus, 
- Karel, = carl = car (= dierbaar) + hel (= 
hoog-) = wie uitmunt en de roem van zijn dier
baren is; vgl, H; is een carl' = het is een 
kerel. 

Castor (Hier. 253) - Zie etymologieën uit de "Origines", 
Cenabum (Gal. 22) - zie Genabum, 
Ceres (Hier, 24O + Gal. 157) - Romeinse godin van de landbouw. = 

seres =» ser (= zaaien, van sei-er = de aarde 
bezaaien) + het omgekeerde 'res', van 'ris' 
= rijzen, groeien : sei-rees = wie het zaad 
doet groeien, 

Cetii (Hisp, 43) - volk op Cyprus, Genoemd naar Cetthim, kleinzoon 
van Japhet, 

Cetinus (Hisp. 67) - zoon van lavan, kleinzoon van Japhet, = Caiet-
heim = wie een aangenaam hoofd, een aangename 
kaap bouwt. 

Cares (Hisp 

Cariovaldus (Franc. 

Carneus (Gal. 112) -

Carolus (Franc. 78) 
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Cetis (Risp. 65) - landstreek in Azië. Genoemd naar Cetthim, klein
zoon van Japhet, 

Cetitim (Hisp, 65) - streek op Cyprus. Zelfde oorsprong als 'Cetis', 
Chaibal (Hisp. I7) - stad in Albania, aan de Kaspische zee. = gai-

bal = behoudt (behalt) wat behaagt (gai •= 
blij). 

Chamavi (Franc, 52) - volk aan de Rijn. Zie 'Kampen', 
Chaon (Gal. 66) - was epitheton van Noë. = cha-hon = hoont het 

kv/ade = koen of = cho-an = go-an = aansporing 
tot het goede. Noë liet overal kolonies ach
ter: o.m, Choana in Bactrië en Perzië, Chao-
nia in Epirus en Chonia in Sicilië, 

Chaonia - Zie Chaon, 
Chava (HisP. 13 + 1?) - Eva, = Gaivat = vat dat leven schenkt (gai 

= ge-ai = ik geef adem, ik geef leven), 
Childebert (Prank, 71) - Frankisch vorst. = C. Hildebert = waardig 

door helden (C. = afkorting van coninck,werddlater 
door onwetendheid aan de rest van het woord 
vastgehecht. 

Childeric (Franc. 69) - Frankisch vorst. = C. (zie Childebert) 
Hilderic, een naam die meer voorkwam, vgl, 
Hilderich, koning der Vandalen en Helderich, 
koning der Goten, B. geeft hier geen etymolo
gie doch voortgaande op Gotodanica, 786 mogen 
we als betekenis 'rijk aan helden' aannemen, 

Chilperic (Franc. 71) - Frankisch vorst, = C, Hilperic = rijk aan 
hulp. (C, ; zie Childebert,) 

Choana - Zie Chaon, 
Chon (Gal. 67) - Egyptische held, gelijkgesteld met Hercules. Her

cules is Noë, zie Chaon, 
Chonia - zie Chaon, 
Chonardus (Gal. 67) - Germaanse naam, = met een koen hart (koen » 

chon = cha-hon = hoont het kwaad), 
Chonradus (Gal. 67) - zie Koenraad, 
Cilicia (Hisp. 63 + 64 + 68) - Werd gesticht door Cilix (= Tharsis, 

kleinzoon van Japhet). Cilix = kiel-hecht = 
wie de kiel van het schip hecht, de kracht van 
het schip (vgl, etymologie van Tharsis), Of
wel = kil-licht = licht de schepen (doelt dan 
op piraterij), 

Cimbri en/of Cimmerii (Gal. 34 + 46-47) = Comerii : ze noemden 
zich in het Hebreeuws' de volmaakten' om aan 
de Hebreeuwssprekende volkeren te tonen dat 
ze niet kwamen om te verwoesten doch om te 
vervolmaken. Ofwel komt de naam van 'commer' 
= cuim-ber = wat zo zwaar is dat het nauwe
lijks te dragen (ber) is of 'com-mer' = hin
derpaal voor wat we willen zien gebeuren (com): 
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omwille van de haat tegen die Cimbri die an
dermans land verwoestten, vooral in Gallië, 
Ofwel gaat de naam terug op hun stamvader 
Gomer (= go-mar = goede faam). 

Circe (Herm. 194 + 211 + Vert. 51) - legendarische tovenares. = 
c(h)ir-see = sieraad der zee. 

Circei (Herm. 211) - voorgebergte in Latium. Zelfde betekenis als 
'Circe'. 

Clarus (Gal. 115) - epitheton van Apollo. Van 'claer' = klaar, 
Claudius of Clodio of Clodius (Franc. 74) - Francisch vorst. = 

C. Lot : 'C' is de afkorting van coninck, 
door onwetendheid v/erd die letter later aan 
de rest van het woord gevoegd; indien de naam 
met 'ch' geschreven wordt is dit de afkorting 
van 'coninc heer' (p. 76). 'Lot' is een af
korting van Lotarius, zie bij 'Clotarius', 

Clodomirus (Franc. 'J^) - Frankisch vorst, = C. Luide-meer = ver
meerder van het volk (lieden); voor 'C' zie 
Claudius, 

Clodovaeus (Franc, 69) - Clovis. = C. Ludovicus = C. Luit - wie 
of Luide-wie = toevluchtsoord der lieden; 
voor 'C' zie Claudius. 

Clotarius (Franc. 68) - Frankisch vorst. = C, Lautar = zuiver 
(vgl, louteren); voor 'C' zie Claudius, 

Clotildis (Franc. 74-75) - Frankisch vorstin. = C. Luithild of 
Luide-hilde = wie onder het volk (de lieden) 
een heldin schijnt; voor 'C' zie Claudius; 
hier slaat die letter natuurlijk op 'konin
gin i.p.v. 'koning', 

Clovis - zie Clodovaeus, 
Clymenus (Hisp. 48) - Gelijk te stellen met Elyssa, de kleinzoon 

van Japhet. Van 'dimmen' = klimmen : hij 
was zeer ervaren in paarden bestijgen, 

Cnaeus (Herm. 146 + Gal. 41 + Franc. IOO) - Romeins praenomen» 
Gnaeus komt van 'gnai' = genade, tegengesteld 
aan 'jang' of janc' = gejank, 

Coelius (Vert, 112) - Eén van de heuvels van Rome, Van 'coel' : 
het was een koele plaats, 

Corinthe (Hisp, 6I) - = Ceor-eint = einde van het wensen : men kan 
niets beter wensen, 

Corochus (Franc. 67) - Frankisch vorst, = cor-hoch = verheffen 
door het keuren, door keuze, 

Corybantes (Herm, 166 sa) - Kwc/3c<vTt5 priesters van Kubele, = 
coor (= koor) + hu (= hoede, bescherming) + 
want (= verdedigen = bi-hant, bij de hand of 
wi-hant, met wijde handen, vgl, 'want' = hand
schoen : beschermt de handen) = verdedigers 
van het koor, van de ceremoniën. 
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Crocus (Franc. 67) - zie Corochus, 
Cornus (Herm. 182 + Hier. 59) - Kronos. Zie 'corona', 
Crotildis (Franc. 75) - Frankisch vorstin. = C. (zie Clotildis) + 

rot-hilde = heldin der rotten, der leger
scharen, 

Cumae (Vert. 51) - werd gesticht door Gomer, kleinzoon van Noë. 
= com-an of cum-an : hij kwam daar het eerst 
aan. Duidt ook op een goede toekomst voor de 
latere bewonders, 

Cumerium promontorium (Gal. 5I ) - Herinnering aan de zeereis van 
Gomer die daar vanuit Griekenland aankwam 
(zie Cumae), 

Cuningundis (Franc. 77) - Germaanse vrouwennaam : = gunst van de 
koning, ry , ^ 

Curbantes (Herm. I67 + Hier. 188) - '̂  ̂ f p-̂ "̂̂ '̂, Corybantes, pries
ters van Kubele. = cur-want = bescherming van 
de ceremoniën, 

Curetes (Herm. I65 + Hisp. 42 + II6) - priesters van Zeus op Kre
ta, = cur-heet = hoofd van de ceremoniën, 

Curius (Hier. 189) - Romeins geslacht, = cur-wis = wie wijst naar 
de heilige ceremoniën (= cur), 

Gybele (Gal, I56) - Frygische godin = euvele = cud-vele ; cud = 
kudde, vele = vermenigvuldigen, 

Cydnus (Hisp, 65) - stroom in Cilicië. = cud-nut = nut voor de 
kudde. 

Cyllenius (Gal. 94) - Mercurius = Christus. Cul = teelbal, sym
bool van de mannelijke kracht + 'leen' = ver
lenen. Hij verleent ons mannelijke kracht : 
wijsheid, deugden,,, 

Cynnius (Gal, IO9) - epitheton van Apollo. = cunne = cunt-do = 
kond doen = onderrichten, 

Cynthius (Gal. IO9) - epitheton van Apollo. = cunt do : zie Cynnius. 
Cyprus (Hier. 104) - Van 'coper' = koper : op Cyprus was veel koper. 
Cypselus (Hisp. 46) - = Noë : van 'kypsel' = kipsel = broedsel 

(Noë was de nieuwe stamvader), 

* * 

- D -

Dagobertus (Franc, 67)- = Dagenweert = wie waard is vele dagen te 
leven of wie waard is met de dag vergeleken 
te worden ofwel = Degenweert = wie aangroei 
(= 'dege', vgl, ter dege, degelijk) waard is. 
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Damascus (Hier. 

Daphca (Hisp, 9I 

Dardanus (Herm. 

Delli (Vert. 46) -

Dertusani (Hisp. 

Diana (Herm. 85) 

Didyma (Franc. 2 

54) 

Diets (Hisp. 10) 
Dios (Hisp. 60) 
Dis (pater) (Gal 

Dius (Gal. 62) = 

Divico (Gal. I6) 

10) - Indien de naam Cimbrisch is betekent hij : 
d'om (= de hora = het huis) scic = een (goede) 
schikking van het huis. Oorspronkelijk luid
de de naam : d'arme-scic = schikking van ar
men. Agenor (= Noë) bracht er orde. 

) - Stad op de weg van de exodus der Israëlieten, 
= 'dap' (= dabben, stof doen opwaaien) 'qua' 
(= kwaad). Daar was een kwade, zanderige 
doorgang. 

111) - stichter van Troje. Van 'dar' = durven : 
dardan = moedig om aan te vallen of 'dart-an' 
= durft aanvallen, 

kraters van de Dei Palici. Van 'wellen' = op
wellen, opborrelen. Delli = d'ellen = de el
len = de wellen, 
- volk. Van 'dertusa' = hard huis of derde 
huis. 

- = di + an(n)a : zie etymologieën uit de "Ori-
gines". 

2) - orakel van Apollo bij M^lete. = dien (= ge
dijen) + dom (achtervoegsel, vgl. 'rycdom') 
+ maet (= maat) = de maat van het gedijen. 
Doelt o.a. op de Heilige Geest, die ons ver
stand doet gedijen en op de zon, Apollo, die 
alles leven geeft, 

- zie etymologieë'n uit de "Origines", 
- genitief van 'Zeus'. Van 'dien' = gedijen, 
49) - Romeinse God van de onderwereld. Van 'dit' 

= gedijen. Doelde oorspronkelijk op Japhet, 
zoon van Noë, Vandaar dat de Druiden leerden 
dat de Galliërs teruggingen op Dispater (cfr. 
Caesar, de bello Gallico, VI, 18). De Gal
liërs stammen immers van Japhet af. 

Dius Fidius = god der trouw. Van d'ew = de eeu
wigheid, 

- naam van een Helvetiër, = d'huiwic-hoot = het 
hoofd van een wachtpost ('hui' = behoeden, 
beschermen; 'wie' = toevluchtsoord), 

16) - voornaam Haeduer, t,t,v. Caesar = di-viaht-
iacht = wie de vijand verjaagt, 

5-159) - stad in Epirus met orakel van Zeus. = doot-
hon = hoont de dood. Omwille van de eik bij 
het orakel : de eik was in het Paradijs de 
'Boom des Levens' en kondigde Christus' kruis
dood en het eeuwige leven aan» 

Doesburg (Franc. 54) - plaatsnaam in Nederland. Slaat misschien op 
een kamp van Drusus aldaar : Does = Droes = 
Drusus + berg (= schans). 

Divitiacus (Gal. 

Dodone (Gal. 156-



Q 
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Duinkerken (Gal. 20) - = kerk van i n de duinen, 
Duranorix (Gal. I5) - voornaam Haeduer t . t . v . Caesar , 

r i j k aan tomen, t e u g e l s . 
toomenrich 

- E -

Ebroinus (Franc. 

Ebura (Hisp. 55) 

Eburacum (Hisp. 
Eburodunum (Hisp, 

78) - Frankische naam. = eber-win = wie everzwij-
nen overwint, 

- stad in Spanje. Van 'ebur' = eedbuur, buren 
waarmee een verdrag gesloten is, 

55) - in Britannië. Zelfde oorsprong als 'Ebura', 
I. 55) - in Italië, = 'ebur' (zie 'Ebura') + dun 

(= duin, heuvel), 
Eburones (Harm, I67 + Hisp, 55) - Belgische volkstam. Zelfde oor

sprong als 'Ebura', zie etymologieën uit de 
"Origines", 

Eburum (Hisp, 55) - vesting der Gothini. Zelfde oorsprong als 
'Ebura', zie ook etymologieën uit de "Origi-

Edam (iïisp. 85) 

Eemden (Hier. 20 

Eems (Hier, 201 ) 

Egeria (Vert. 11 

Eksterlaar (Hier 

Elaea ( Hisp, 66) 

Eldana (Hisp. 54 

Elea (Herm. 156 

nes" , 
- plaatsnaam in Nederland, = e-dam = eed-dam t 

een dam die nooit mocht vernietigd v/orden, 
1) - Plaatsnaam bij de Eems. Zelfde oorsprong als 

'Eems'. 
- rivier in Noord-West Duitsland, Heeft een gro

te monding, die ook 'eems' genoemd wordt (van 
'eem' = uitstorten, vgl, 'eemer' = emmer), 

4) - nyraf waarmee Numa Pompilius huwde en wier 
raad hij steeds zou opgevolgd hebben. De naam 
duidt op de begeerte om niets anders te beve
len dan het wettige : 'e' (= het wettelijke) 
+ 'ger' (= begeren), 

. 44) - wijk te Deurne, bij Antwerpen. Zie 'dex
ter' , 

- naam van verscheidene steden. Ontvingen hun 
naam van Elyssa, kleinzoon van Japhet, 

) - stad in Spanje. = Elduna = edele duin, edele 
he uve 1, 

= 154) - epitheton van Minerva, = eel-le = edele 
ledemaat (vandaar ook ons woord olie : olie 
maakt de ledematen edel). 
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Eleusa (Hisp. 43) - eiland in de Saronische golf = huis van Elys-
sa (de kleinzoon van Japhet), 

Eleusis (Hisp, 44-45) - Griekse stad. Zelfde oorsprong als Eleusa, 
Elis (Herm. 229 + Hisp, 45 + 91) - streek en stad in het Westen 

van de Peloponnesus en stad in Egypte, Ont
ving de naam van Elyssa, kleinzoon van Japhet, 

Ellesia (Herm. I56 = 134) - epitheton van Minerva. Zelfde oor
sprong als Elea, 

Ellotia (Hisp. 61 ) - epitheton van Minerva, = eel-hoot = hoofd van 
al het edele. 

Elys(s)a (Hisp. 3?) - zoon van Javan, kleinzoon van Japhet. = eel-
lust = edele lust. Voor andere mogelijkheden j 
zie Lissabon, 

Elysson (Hisp. 45) - stroom en vesting in de Peloponnesus. = Elys-
won = woonplaats van Elyssa (kleinzoon van 
Japhet), 

Enyalius (Vert, 98) - oorlogsgod, = enyal = en-hy-al = het Ene dat 
alles hoedt = God, 

Enyo (Vert, 98) - Griekse naam van Bellona, godin van de oorlog, 
= en-hy-hot = het ene hoofd van de bescher
ming = God, 

Eporedia (Gal, 17) - stad in Transpadaans Gallië*, nu Ivrée. Van 
'reed' van rijden : ontving haar naam van de 
plaatselijke ruiterij, 

Erigone (Herm, 174) - dochter van Icarius. Van 'eer', 
Etam (Hisp. 85) - Plaats aan de woestijn v/aarlangs de Israëlieten 

Egypte verlieten. = e-dam = eed-dam = een dam 
die nooit mocht vernietigd worden : de land
engte van Suez mocht niet doorgetrokken wor
den omdat de Schepper het zo had gewild, 

Etrurië (Vert, 40) - = het-tru-ryc = het rijk van het ware, van 
de waarheid. 

Etrusken (Vert. 4O) - = het-tru-scow = het ware aanschouwen. Ze 
trachtten tot de waarheid door te dringen, 

Europa (Hier. 11 + Franc. IO4-IO5) - = e-ur-hop = de hoop op huwe
lijk, eenheid en eed. Zie ook etymologieën 
uit de "Origines", 

Eva (Hisp. 13) - zie etymologieën uit de "Origines", 
Evander (Vert, 94) - demon uit de kring van Pan. = Eu-ander = wie 

de eeuwen verandert. Doelt zowel op Christus 
als op Noë. 

* 
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- F -

Faraulsus (Franc, 68) - Frankisch eigennaam. = ware-hulp = hulp 
der waarheid of der bescherming. 

Fatum ("Vert. 44 + Hisp, 84) - Noodlot. Van 'vat' (= vatten) + dom 
(vgl. rijk-dom) : het vatten waardoor God al
les met Zijn machtige hand vat, 

Faunus (Herm. 129) - God van de vruchtbaarheid; mv. 'Fauni' : 
soort bosgoden. = wau-not = de god, noodzake
lijk voor het woud of =wau-nut = de god die 
nuttig is voor het woud, 

Felsina (Gal. 75) - Bologna, bij Piinius. (5,115). = felt-sin =• 
zin der velden; of-wel = felt-in = begin der 
velden; ofwel = felt-int = felt-ent = einde 
der velden : daar begon en eindigde de vlakte, 

Feronia (Herm, I65) - godin der vrijheid en der vrijgelatenen, = 
'fier-ron' en 'fier-hon' : om haar te eren 
rende (ron) men door een vuur (fier). Ze 
hoonde (hon) het vuur (fier) door de voeten 
van haar vereerders niet te laten verbranden, 

Fescennina carmina (Vert, 101) - de Fescennini versus, vrijmoedi
ge bruiloftszangen (cfr, Catullus, 6I, 126-155). 
De naam doelt op hun inhoud : wesen-kennen = 
het wezen van alles kennen. 
Dius Fidius, god der trouw. Cfr, 'fides' : 
van 'widen' = wijden. 'Fides' is een heilige 
zaak, 'Ade ze niet respecteert kan de woede 
vrezen van lupiter Dius Fidius. 
bijnaam van verschillende Romeinse geslach
ten. Van 'flac', tegengesteld aan calf = cal-
lef = mooi leven. 
de Fortuin, als godin. = Fort = vort = naar 
voor = voorspoedig : fort-iun = voorspoedige 
gunst, gunst van voorspoed : duit op de god
delijke gunst, op de goddelijke wil, 
5) - volk. = ver-rancken = ranken die zich 
ver uitstrekken : de Franken strekten zich 
zover mogelijk onbelemmerd uit, vielen over
al binnen; vandaar het Griekse spreekwoord 
dat het beter is een Frank als vriend dan als 
buur te hebben (vgl. Einhart, Vita Caroli 
Magni, I6). Een andere mogelijkheid zou zijn : 
'fer-rancken' = mooie ranken. B. verkiest 
echter 'Ver-rancken' omdat vele auteurs schre
ven dat de naam Franken op vrijheid wees, 

Fregundis (Frank. 77) - Frankische vrouwennaam, = vrede door gunst. 

Fidius (Herm. I70) -

Flaccus (Herm. 77) -

Fortuna (Vert. 44) -

Franken ( Frank. 2 + 
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P r i g e r i d u s (Frank, Sf) - Frankisch vo r s t = f r i - g e r i d = het v r i j e 
(paard) r i j d e n , 

Fronsacum (Gal. 72) - ve s t i ng door Karel de Grote g e s t i c h t i n het 
gebied van de A q u i t a n i . = Francs-wac = wacht 
van de Franken, 

G -

Gaisus (Franc. 39) - = Regaisus, een Frankisch vorst. Misschien 
in verband te brengen met 'geis' = gijzelen, 

Gaius (Vert. 27 + Franc. lOO) - = Caius. Van 'gai' = blij (= dat 
wat zo behaagt dat men het in zich verlangt.) 

Galata (Gal, 52) - plaatsnaam in P̂ ĵ cenum. Ontving die naam van de 
Galaten, 

Galatae (Vert. 29 + Herm. 145 + Gal. 35) - de Galaten, = gai (= 
opgewekt) + lat. (= gelaat, houding) = met 
een opgewekt uiterlijk. Bovendien beduidt de 
naam ook : laten van Gaius (= Japhet), d.i, 
kolonie van Japhet : ze kregen van Japhet de 
toestemming om nieuwe gebieden te ontginnen, 

Galla (Gal. 72) - stad in Medië. Een bewijs dat de Galliërs o.m, 
daar vertoefd hebben, 

Galli (Herm. 145 + Vert. 29 + Gal. 33) - Galliërs, = gai-li = 
blije lieden : een blij volk . 

Garbaldus (Franc, 78) - Germaans vorst = gar-bald = geheel geweld 
of geheel boud, 

Gargoris (Hisp, 117) - fabuleus koning van Spanje, = gar-ge-wis = 
helemaal v/ijs om te verwerven, 

Garumna (Gal, 20) - de Garonne, = gar-ruim = heel ruim, 
Gebrona (Hisp, 103) - stad op de weg die de Israëlieten volgden 

tijdens hun uittocht uit Egypte, bij de Pha-
ranwoestijn, = gataer-won = woonplaats van 
'Gaber' (van 'gauri' = vrijheid van gaan) : 
een bijnaam van Elyssa, kleinzoon van Japhet, 
of van een zijner nakomelingen. Ook Hebron, 
de stad in ludaea, wordt Gebrona genoemd. 
Die naam gaat echter terug op het Hebreeuws 
~r j f-| zich verenigen, dat van 'eichword' = 
eehwörden komt, 

Geisbert (Frank, 39) - mansnaam, = wie waard is gijzelaar te zijn, 
Gelderland (Frank, 52) - zie 'Veluwe', 
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Genabum (Gal. 22) 

Genebaldus (Franc. 

Genebaudes (Franc. 
Gergovia (Gal. 22) 

Germanus (Gal. 33-

Gertrudis (Gal. 10 
Geryon (Hisp. 118) 

Gessen (Hisp. 85) -

Ghoda (Hisp. I9) -
Gnaeus (Herm, 63) 

Gomar (Franc, 77) 
Gorgonen (Hisp. 11 

Goropius (Hisp. 19 
Gorp (Hisp. 19) -

Grimoaldus (Franc. 

Gundobaldus (Franc 

- = Genabum, nu Orleans. =• gent-gebou = elegant 
gebouw. 

67) - Frankisch vorst. Wie de sierlijkheid 
(gent = ge-ent = tot het einde) behoudt, 
beschermt. 

67) - zie Genebaldus, 
- stad der Arverners en Bojers. = ger-gou = 
ger-gehou = het behouden (gehou) van wat ver
worven (ger) is. 

34) - Germaans. Zie etymologieën uit de "Origi-
nes", 

2) - vrouwennaam. = wie zich trouw gedraagt, 
- monster verslagen door Hercules. Symboliseert 
de hebzucht : = ger-hu-hoon : hoon van het 
verwerven (ger) en het beschermen (hu), 
het land van Gessen, waar Jacob en zijn zonen 
zich in Egypte vestigden. Ontving zijn naam 
van de regens aldaar : 'giessen' = gieten. 

Bijbelse vrouwennaam, = goed = de goede. 
- Latijnse voornaam. = gna (i), tegengesteld 

aan 'ang') (zie 'angustus' en 'angulus') = 
zachtmoedig (vgl. 'gnadich')» 

- Zie etymologieën uit de "Origines", 
5) - waren de dochters van Pĵ orcus, die gelijk 

te stellen is met Tharsis, kleinzoon van Ja-
phet. Oorspronkelijk doelde de naam op de 
gunst van een nieuwe nakroost die Tharsis op 
zijn reizen stichtte. = gor (= go-or >= goede 
oir) + gon (= gunst). 

) - zie 'Gorp^. 
gehucht van Hilvarenbeek, voor het eerst ontgon

nen door Becanus' voorouders. = go-oor-hop = 
hoop (hop) op een goede (go) nakroost (oor = 
oir) of op een goed begin (oor = or = oor
sprong), 

73) - Frankisch vorst, = grirame-walt = het ge
weld dat de woedenden (grimmigen) bedaart, 

. 77) - Frankisch vorst, = 'gunt-ram' = wie de 
gunst zover uitstrekt als mogelijk is ('ram' 
= wat begrensd is, tegengesteld aan 'mar' = 
wat onbegrensd is : vgl. meer, mare, Latijnse 
mare = zee); ofwel = 'gunt-cram' = kraam van 
gunst, wie de gunst voor iedereen uitstalt. 

* 
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- H 

Halis (Hisp. 117) - fabuleus Spaans koning. = hau-wis = wijs om 
te (be)houden. 

Hammon (Vert, 57) - Ammon, naam van lupiter bij de Lybiërs. = Cham,zoon 
Tan Noëjclie in de kolonie van zijn broer Japhet in 
Itali'ê onrust zaaide.Door Saturnus-Knö naar ilfrika 
verbannen,verzon hij allerlei fr.bcls(de oorsprong 
van de hem:iense godenwereld) en noende zichzelf 
Hannon-Iupiter. 

Hansasteden (Franc, 89) - steden die tot de Hanze (= verbond van 
buitenlandse handelaars) behoorden : 'anse' 
= genootschap van 'an-sie' = aanzien), 

Harpocrates (Hier, 51-56) - het kind Horus, Egyptische godheid. 
= Har (= ar = traag, en als wro. : lang bij 
iets blijven stilstaan, volharden) + pogh 
(= pogen een moeilijke zaak aan te vatten) + 
ra (= snel) + t'e (= te-e = naar het Ene) = 
poog door te volharden en haast (je) naar 
het Ene (= God), De eind-s kan ook als Cim-
brisch worden verklaard : 'ra-t'e-s(i)' be
duidt dan : zie snel naar het Ene. Harpocra
tes was een aansporing voor de schoolgaande 
jeugd. Indien de naam echter beduidt : 'een 
traag pogen is vlug' (harpogh-rat) spoort 
hij alle mensen aan. 

Hattem (Franc. 52) - gemeente in Gelderland, = hat-hem = heem van 
de haat : een herinnering aan de oorlogen 
tussen Franken en Romeinen, 

Hebron (Hisp. 103) - stad in ludaea. Zie Gebrona. 
Helice (Herm. 148) - De Grote Beer. = hei-licht = hoog licht. 
Hellotis (Herm. 156 = 134) epitheton van Pallas Athena = heel-

hoot = hoofd van het helen, van het gezond 
maken, 

Hephaestus (Herm. 125) - Vulcanus, god van het smidswerk. = heph 
(= heffen) + haest (= haast) = vlug opheffend 
of snelheid van het opheffen : het is de god 
van de hemelse warmte waardoor we opgeheven 
worden, 

Hera (Herm, 175) - zuster en echtgenote van Zeus. Van 'eer' : ze 
beschermt de eer. 

Herbert (Franc, 75) - mansnaam, = her (= gemeenschappelijk of le
ger) + wert (= waard) : men wenst dat de dra
ger van die naam zich waardig zou tonen te
genover de gemeenschap of tegenover het le
ger. 



I 
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Hercules (Herm. 17I + Hie r . 21-22 + Gal . 76 + Hisp. 48) - z ie e t y 
mologieën u i t de "Or ig ines" , 

Hermes (Herm. I70 + Hier . 13 + Gal . 88) - Mercuriusgod van de 
koop lu i . = her-man = publ iek man of vermaner 
ofwel man of vermaner van het l e g e r , 

Hermiones (Hisp. 29) - volk i n Germanië. Zie etymologieën u i t de 
"Or ig ine s " . 

Herstal (Herm. 197) - gemeente bij Luik, = her (= leger) + stal 
(= sta-al = plaats waar wordt stilgestaan) 
= standplaats van het leger, 

Hesperides (Hisp, 103) - dochter van Atlas die gelijk te stellen 
is met Tharsis, kleinzoon van Japhet en broer 
van Elyssa, alias Ulysses, alias Hesperus. 
Atlas huwde de dochter van Hesperus (etymolo
gie van Hesperus : zie vesper'), 

Hesperides (Hisp. IO3) - eilandengroep in de Atlantische oceaan, 
bij de Afrikaanse kust ; genoemd naar de Hes
perides (dochter van Atlas) : zie aldaar. 

Hesperion Capas (Hisp. 103) - Afrikaanse kaap in de Atlantische 
oceaan. Zelfde oorsprong als de eilandengroep 
Hesperides. 

Hestia (Herm. 177) - Griekse naam van Vesta, Zie aldaar, 
Hispalis (Hisp. 54) - Romeinse kolonie bij Sevilla, = west-pal 

(= behal = behouden, beduidt ook grens) = 
westelijke grens, 

Hispanis (Hisp. 55-56) - Spanje. Werd gesticht door Elyssa, klein
zoon van Japhet, die ook de Peloponnesus ge
sticht had. De Peloponnesus werd ook Pania 
genoemd, naar de god Pan. Hispania = Pania 
in het westen. 

Horus (Hier. 56) - = Harpocrates. Het pogen uitgedrukt in de naam 
Harpocrates (zie aldaar) moet samengaan met 
gehoor verlenen aan anderen : Horus komt van 
'hoor' = horen. 

Hydruntum (Gal. 71-72) - stad in Gallië. De oorspronkelijke Gal
lische bewonders moesten de kust aldaar be
schermen : ze waren beschermers van het ein
de = huder (= hoeder)-ent (= einde). 

Hymen (Vert. 105) - Griekse huwelijksgod. Duidt op de taak van de 
man in het huwelijk : hu-man = de hoede, de 
bescherming van de man. 

Hyperion (Herm. I92) - vader van Helios. = ober (= over) + jon, 
gon (= gunst) = opperste gunst. 

* 
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- I -

labal (Hisp. 19) - Bijbelse naam. = ga-bal = bewaarder van het 
gaan : zat nooit stil. 

lacchus (Vert. 107) - Bacchus en volgens B. de zon. = jag-got = 
jaclitgod (schenkt levenswarmte ). 

Janus (llern. 119 + Vert. 27 + 52 + Gal. 56 + 6l + liisp. 49) = Ga-
nus : van het ww. gaan. Doelt op Japhet en 
op de kracht die alles voortdrijft; zie ook 
etymologie en uit de "Origines". 

laphet (Vert. 52) - zoon van Noë. = Jap-het = Gap (= ga-op = na
geslacht) + het (= hoofd), 

lapygia (Vert. 5I + Gal. 56) - streek in Apulië". = Japsucht = 
Japshuegt = Japetshuegt = genoegen van Japhet, 
Japhet die daar in Italië landde voelde dat 
zijn nakomelingen daar later heersers van de 
wereld zouden worden, 

lapygiun promontorium (Gal. 5I +52) - voorgebergte op de oost
kust van Italië. Zie lapygia, 

Iberia (Hisp. 22-25) - Iberisch schiereiland, oorspronkelijk ech
ter streek aan de Kaspische Zee. Van 'eiver' 
= ijver, van 'ei' (verwant met 'e' = het ene) 
= wat de eenheid zodanig bewaart dat het zich 
afzondert (vgl. ei-gen, ei-land enz..) + 'wer' 
= beschermen; 'eiver' is dus wat men heeft 
willen bewaren. Iberia was een vruchtbare en 
van nature beveiligde streek, 

Idubeda (Hisp. 25-24) - = lubeda of lubalda, een Iberisch geberg
te, = Eide - weide = eenzame weide of weide 
vol heide. 

lenyssos (Hisp. 101) stad in Syrië, = Jan-huis = huis van lanus 
(= Japhet) : werd door de kleinzonen van Ja
phet naar hun grootvader genoemd, 

Ilissus (Hisp. 45) - rivier in Attica, Genoemd naar Elyssa, klein
zoon van Japhet, 

Imaeus (Hier, 2O4) - deel van het Hiraalayagebergte. = eem (= uit
storten, vgl. emmer) + aut (= oud) = eerbare 
ouderdom van bevloeien : het gebergte voedt 
vele stromen, 

Ingevones (Hisp, 29) - volk in Germanië. Zie etymologieën uit de 
"Origines". 

Insubres (Gal. 77) - Gallisch volk. : woonden in Subrium (= sul, 
zuiden + vriet, vrije stad), 

lobal (Hisp. 18) - stad in Albania : io = vreugde + bal = behal = 
behouden : het behouden der vreugde. 
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loniërs (lierm. 96) 
Iris (Franc, 101) • 

Ion (Hisp. 35 + Herm, 22?) = lavan, zoon van Japhet, stamvader der 
loniërs : = ei-won = eilandbewoner : was door 
zijn vader voortbestemd om de eilanden te be
volken, 

= eiwon = eilandbewonders. Vgl, Ion, 
de Regenboog, ook boodschapster van de goden, 
= Heer-eet = eed van de Heer : de regenboog 
symboliseerde het verdrag met de Heer, Bo
vendien zwoer God dat de mens hoop mocht heb
ben op verlossing : de irisbloem is het sym
bool van de hoop. 

Isauri (Hisp. 39) - Isauriërs, volk. = is-hauwers = bewoners van 
het ijs : ze woonden hoog in de bergen, 

Isis (Herm. I06 + 177 + Hier. 263 + Hisp. 87) - Egyptische vrucht-
baarheidsgodin. = is is (vgl, "Ik ben Die 
ben"), 

Istevones (Hisp. 29) - Volk in Germanië. Zie etymologieën uit de 
"ürigines". 

Is tonium (Hisp. 54) - s t ad i n Spanje. = west-wonen = woonst i n 
het westen, 

Italië (Vert, 9O + Gal. 58 + 67). Zo noemden de afstammelingen van 
lanus-Iaphet het gebied rond hun streek, 
waar men een andere taal sprak : = uit-tal = 
buitenlandse, vreemde taal (zie ook i 'Wa
len'), 

lubal (Hisp. 18) - stad in Albania, = iu (= vreugde) + bal (= be-
hal = behouden) = het behouden van de vreugde, 

lubalda (Hisp, 25) - legendarisch Spaans koning. Werd genoemd naar 
het lubaldagebergte (zie 'Idubeda'), 

luno (Herm. 175 + Vert. 98 + Gal. 96 + Franc. 97 + Hisp. 46) -
Italische godin, echtgenote van lupiter, = 
Jun-hoot = hoofd van de gunst. 

lupiter (Herm. 168 + Gal, 115 sqq. + Hisp. 18) - Romeinse opper
god. = Ju-vater = vader van de vreugde. De 
genitief 'lovis' kan als volgt uitgelegd wor
den : = Jou-is (= de vreugde is) ofwel = Jou-
wis (= wie zeker van de vreugde is) ofwel = 
Jou-his (= aanhitsing tot vreugde). 

* 
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- K -

Kallo (Herm. 74) - poldergemeente in het Land van Waas, = Cal 
(zie 'Calendae') + lo = een mooie plaats» 

Kampen (Franc, 52) - stad op de IJsel, Daar moesten de Franken he
vig vechten, kampen tegen de Romeinen en Ba
tavieren, üfwel beduidt de naam 'champhaven' 
= haven van de strijd. Vandaar ook de volksnaam 
'Chamavi'. 

Kelten (Gal. 45-46) - Dat de naam iets te maken zou hebben met 
'kelt' = kalt = koud is niet mogelijk. Mis
schien werden ze zo genoemd omdat ze tijdens 
het gevecht steeds "kelt, kelt" (= keelt, 
doodt) riepen of omdat ze zich voor , .cld verhuurden. 
Misschien werden'ze-genoemd naaj de kresf'sj'elt of 
kelt l",d.i.:je geld of je loven. 

Kessel(Pranc.43) - plaatsnaam in Nederland,.bij Venln. Verbastering van 
het Latijnse ^castollun' , 

Koenraad (Gal.67) - raananap.'i. = wie koene(=chon=cha-on=hoont het kwaad) 
raad geeft. 

- L -

Lans (Gal. 45) - Zo zouden de Italianen de Duitsers genoemd hebben. 
Waarschijnlijk omdat ze de Duitsers elkaar 
hoorden groeten met "lansman" = landgenoot, 

Lar (Herm. 159) - beschermgod, huisgod, : '1' duidt op macht, god
heid + 'ar' = traag (tegengesteld aan 'ra' = 
snel) = de godheid die hen die vertoeven be
waart. Nog mogelijkheden zijn 'lee-ar' = be
lemmering van het leed en 'lie-ar' = rust van 
de lieden, van de mensen, 

Latium (Vert, 3?) streek in Midden-Italie. = laets-hum t zie ety
mologieën uit de "Origines". 

Lelius (Franc, 98 = IOO) - Laelius, cfr. Cicero, de araicitia. Van 
'lelium', oudere vorm van 'liliura', lelie, 
zie aldaar, 

Leonardus (Franc, 78) - mansnaam, = leeuwenhart. 
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Liger (Gal. 

Lissabon (Herm. 229 

Litavicus (Gal, 16) 

Liber (Gal. 61 + 99 sq) - Bacchus. Doelt zowel op Christus als op 
Noë, = li (lieden) - ber = voortbrenger van 
de volkeren, of = li-wer = wie het lijden 
weert, wie tegen het lijden beschermt. Zie 
ook etymologieën uit de "Origines", 

20) - Latijnse naam voor de Loire, = ligger = wie veel 
ligt. De Loire lijkt wel een stilliggende water
vlakte . 
+ Ilisp. 49) - = Lisbona = Elis (kleinzoon van 
Japhet, = heel-v/is = geheel wijs ef = eel-his 
= ophitsend tot adel en edele daden) + won 
(van 'wonen'). Het was een zeer bloeiende 
landstreek, vandaar dat de dichters de Campi 
Elysii in het Westen situeerden, 
- voornaam Haeduer. = luit-wic = toevluchts
oord (wie) voor het volk (de lui, de lieden), 

Long(h)ula (Vert, 49) - zou bij Vetulonia in Etrurië gelegen heb
ben. De magistraten van Vetulonia werden daar 
geïnaugureerd alvorens Vetulonia binnen te 
treden. Door 'ghul' = 'gehul' = inauguratie 
ontvingen die magistraten hun loon. 

Lotharingen (Franc. 68) - Genoemd naar Clotarius = Lotharius, zie 
bij Clotarius, 

Lucumon (Vert. 112) - Volgens B, de naam voor een magistraat bij 
de Etruriërs, = Luc-mon = wie het geluk aamaant. 

Lugdunum(Herm.88 + Gal.19) - Lyon.=luc-dun =gelukki.je heuvel. 
Lusitani(Hisp.r9) - volk in het -huidige Portugal.Geneend naex Elyssa, 

kleinzoon van Japhet. 
L u s i u s (Hisp. 44) - S t r i ' - ' in de Pcl'^p-'^nnesus . Gsnoend naar 

Elyssa, achterkleinzoon van Noë. 
- zou ook een gezel van Bacchus geweest zijn. 
Bacchus = Noë, die daar Elyssa bezocht, 

134) = lib-hu = bescherming van het lijf, van 
het lichaam of = lieb-hu = bescherming van 
de liefde ; eigenschappen van Pallas Athena, 
die in Lybië bij het Tritonmeer zou geboren 
zijn, 

• vader van Callisto, = Noë (Callisto was immers 
een bijnaam voor diens ark l) = luc-hau-woon = 
wie woont in wat het geluk (door God gegeven) 
behoudt, bewaart, 

Lycii (Hisp. 40) - volksnaam. Genoemd naar Lycus (zie aldaar). 
Lycius (Gal. IO9) - epitheton van Apollo. = wie geluk brengt, 
Lycoreus (Gal. IO9) - epitheton van Apollo. = luc-oor = eerste 

oorzaak van geluk, 
Lycus (Hisp, 40) - achterkleinzoon van Japhet. Van 'luc' = geluk. 

Lybië (Herm. 156 

Lycaon (Hisp. 46) 
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Lydi (Hisp, 58-59) - Lydiërs, Genoemd naar Lydus, zoon van Elyssa 
en achterkleinzoon van Japhet. 'Lydus' bete
kent 'lust', een deel van de naam van zijn 
vader. Zie Elysa. 

Lydi (Vert. 40) - niet de Lydiërs uit Azië, doch de Tyrrheni. = 
Lie - die = die de volkeren doet gedijen : 
ze stammen af van Japhet die in de echte zin 
van het woord een 'Lydus' was : een stamvader» 

Lysia (Hisp. 56) - stad in Phrygië. Genoemd naar Elyssa, kleinzoon 
van Japhet, 

Lystra (Hisp. 56 + 59) - stad in Isaurië. = lust-rat = raad van 
Elyssa of raad van de lust, 

•X- * 

- M -

iïagdaliim (Hisp. 89-90) - plaatsnaam in Egypte op de weg die de Is
raëlieten volgden tijdens hun uittocht : 
'raagt' = macht of maagd + 'deel' = deel der 
maagden, toegewezen aan maagden, 

iïallobaudes (Franc. 67) - Frankisch vorst. = mal-behaud = wie 
maaltijden behoudt, beschermer van de maal
tijden. 

Mania (Hier. I90) - moeder van de Lares. Van 'man' = de maan, 
liaratha (Hisp, 91 ) - plaatsnaam op de weg van de exodus der Israë

lieten. Ze vonden daar water, dat echter zout 
was. Misschien komt Maratha van 'moor-hoot' 
= hoofd van de moeren, van de plassen, 

Marboduus (Gal, 74) - Maroboduus (Velleius Paterculus, 108,1 e.p,) 
: = meer-bode = een dienstbode die het bezit 
van de heer vermeerdert of = mer-bod-hu = 
een heer (= mer of mar) die zijn dienstboden 
(bod) behoedt (hu). 

Marguma (Herm, I60 + Hier, I4) - gelijk te stellen met Mercurius. 
= marc-hu-i;ian : hij maant (man) de grens (mare) 
te beschermen (hu = hoeden) of = mare-man = 
maner van de grens, 

Marcomirus (Pranc. 72) - Frankisch vorst, = raarc-meer = vermeerder 
van de grenzen. 

Mars (Gal. 99)- zie etymologieën uit de "Origines", 
(Karel) Martel (Frank, 78) - Frankisch koning. Van 'mart' = ver

brijzelen, vandaar 'martel' = hamer. 
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Mastenbroek (Frank, 55) - gemeente i n Nederland, = mast-broec = 
vochtige weiden (b roek) , geschik t om het vee 
vet te mesten (mast)» 

Matuta (Hisp . 55) - de godin van het morgenl ich t , = mat (van 'met ' 
= meten) + uut(= u i t ) : wie voor i edereen 
z i j n taak u i tmee t , 

Mecht i ld i s (Franc. 75) - Frankische vrouwennaam, = maechthilde = 
he ldhaf t ige maagd, 

Medi (Hisp, 21 ) - volk , de Meden. Stammen af van 'Medi ' , Madai, 
zoon van J a p h e t . = me (= hulp) + di (= doen 
gedijen)ieenaansporing om anderen te he lpen , 

Mediolanum (Gal, 28-29) - In de oudheid de naam van verscheidene 
s teden , o , a , Milaan. Van ' m e i - l a n t ' (meien = 
maaien en het groen van de bomen). 

Heir (Franc , 72) - voorname s t r a a t i n het centrum van Antwerpen, 
Van 'mer' : was vroeger een plr .a ts waar moe
r a s s i g e grond, een meer was. 

Me (l)lodianum (Gal. 20) - s tad der Senones, nu Melun. = mei-dun = 
een heuvel die meldt (= een heuvel met een 
u i t k i j k p o s t ) , 

Mercurius (Herm. 158 sqq + 208 + Hie r . 15 + Ver t . 58 + Gal . 80-81) 
- Hermes. = marc-ur = enorme kracht van be 
schouwing : 'mare ' = mar ( 'm' duidt op het 
i n n e r l i j k e + ' a r ' = t r a a g , t egenges te ld aan 
' r a ' = snel = de t raaghe id in zich t e rugge 
trokken of = 'me-ar ' = met t r aaghe id ) + ' r a c ' 
= raken door lang b i j i e t s s t i l t e s taan = 
merken overschouwen ; ' u r ' : v g l . ' u r - o s ' = 
oe ros , u r - a l t = oeroud e n z , . 

iïierobaudes (Franc. 67) - Frankisch v o r s t . = wie de zee behoudt, 
beschermer van de zee . 

Meroveus (Franc, fz) - Frankisch v o r s t , = mer-wic = toev luch t van 
de zee = wie de haven beschermt of wie op zee 
bescherming v e r l e e n t of = mer-houwe = wie de 
zee houdt , b e h e e r s t . 'Mer' kan ook 'meer ' = 
vermeerderen betekenen, 

Mesembria (Gal, 69) - kolonie der Megarenses. Zie etymologieën u i t 
de "Or ig ines " , 

H i l e t e (Hisp. 40 + IO9) - Ionische s tad i n Klein-Aziè". = m i l t - h e t =« 
het milde hoofd ( g e s t i c h t door Cares , wiens 
naam ' d i e r b a a r ' be teken t ) of = mei-heet = 
hoofd van he t melden, van het openbaren (op
gedragen aan Apol lo , de Hei l ige G e e s t ) , 

A'Iinerva (Herm. I I5 + Gal , I I7 ) - = 'men' (= mennen, l e i d e n , voeren) 
+ erve (= erf = e r f e n i s van ' a r f ' = a r -hef = 
eeuwige heff ing) = aan wie de e r f e n i s , het 
eeuwige rech t i s te l e i d e n . 
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Minos (Herm. 159) - legendarisch koning van Kreta. = minoot = 
hoofd van het mennen, hoofd van het leiden, 

Lüsenum (Vert. 51) - voorgebergte in Campanië. Van 'missen' : dat 
voorgebergte mist alle voordeel, 

IvLĵthra (Vert. 107-108) - î Iithras, Iraanse zonnegod, = muit-har =• 
verbergt de haren = muts ; de zon verbergt 
als het ware de haren van de aarde als ze 
wegtrekt en haar eigen haar met wolken. Met 
Mithra kan ook Bacchus bedoeld worden : dan 
doelt de naam op zijn muts, 

Mosa (Gal. 21) - Latijnse naam voor de Maas. Zie etymologieën uit 
de "Origines", 

Moschi (Hisp. 20) - Moschiërs, volk tussen Armenië en de Kaukasus, 
Stamden af van Japhets zoon Moschou (= Mosoch) 
= moet-schou : doelt op het menselijk gemoed 
dat ongetemd is (moet = mat) en moet ingetoomd 
worden (toem, tam). Onbeteugeld gemoed moet 
geschuwd worden, 

Mosella (Gal, 21) - Latijnse naam voor de Moezel. = mos-sel = ge
zel van de Maas, 

Murcia (Vert, lil) - epitheton van Venus. Was ook een plaatselij
ke beschermgodin van de moeren, moerassen. 

Muzen (Hisp. 4I ) - waren stille godinnen : van 'mu' = zwijgen 
(zie bij "letter", onder D ) , 

lilyrtilus (Hisp, 6I ) - Was de dienaar van Oenomaus, die voor B. 
gelijk te stellen is met God. Oorspronkelijk 
was Myrtilus de naam van de zondvloed : = 
mortel = edele doder. Dat de Myrtoische Zee 
later naar hem werd genoemd wil beduiden dat 
God toen de zondvloed stopte : mort-hot = 
hoofd van het doden. 

Myrtoum Mare (Hisp. 6I ) - Myrtoische Zee, Zie Myrtilus, 
Mysi (Vert. 85) - volk : de Musiërs. 'Toonden misschien bij beu

kenbossen : vgl. 'myson', Lydisch woord voor 
beuk, = mus-soet = zoetigheid voor de muizen 
(beukenootjes), Zie ook Mysus. 

Mysus (Hisp, 4I sq) - achterkleinzoon van Japhet, stamvader der 
Musiërs. Van 'mu' = zwijgen, (zie : "muzen"). 

* 
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- N -

Neustria (Franc. 
Nijmegen (Franc. 

Nilus (Hier. 61) 
Nochus (Hisp. I5) 
Noëma (Hisp. 19) 

Noviodunum (Gal. 

Numa (Franc. 98= 

8O) = west-ryc = rijk in het Westen, 
61) - werd gesticht door de Franken, = nieu-ma-

gen = nieuwe verwanten, 
- de Nijl. = ni-leem = nieuwe leem (elk jaar), 
- Noë. Zie etymologieën uit de "Origines", 
- bijbelse vrouwennaam. = noch-man : doet haar 

man genoegen, 
2C + 22) - stad der Suessonen, nu Pommiers, = 

nou-dun = nieuwe heuvel, 
100) - Sabijnse naam. = 'numan'= nieuwe man (een 

homo novus) ofwel = nieuwe maan (een gunstig 
voorteken), 

- O -

Oceanus (Hisp. 80) - de Oceaan, = o-ke-an = o, komaan, dat die 
bron van eeuwig goed naderbij komt, 

Oenomaus (Hisp, 60) - vader van Hippodameia, = oet-nom-aut = een 
oude die naam heeft in eeuwigheid of = een 
oude die een naam ontbeert = God» 

Oenotrii (Gal. 67) - bewonders van Oenotria, op de Zuid-Westkust 
van Italië. Ze moesten de overige Galliërs 
(de Galliërs waren de oorspronkelijke Ita
liaanse bevolking) beschermen : = oit-noot-
heer-heren die altijd noodzakelijk zijn ofwel 
= oit-noot-eer = de eer die altijd noodzake
lijk is» 

Oeranos (Herm. I62) - zie Uranus, 
Oginos (Gal, 118) - Gallische naam voor Hercules. Is een Griekse 

verbastering van 'hoog-muet' = een hoog ge
moed, 

Olynthus (Franc, 11) - zoon van Strymon, koning van Thracië; later 
werd de stad Olynthus naar hem genoemd. = 
hoel-hunts = hol-hunts : hij was geheel aan 
honden gewijd (hij werd trouwens op jacht 
door een leeuw gedood), 

Ophir (Hisp, 112) - waar Salomon goud haalde. Lag niet bezuiden 
Arabië, doch was Atlantis, de Nieuwe wereld : 
Ophir = opher = over = aan de overkant. 
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Orcus (Kerm. 70) - god van de onderwereld. = 'or-cont' = oorsprong 
van alle kennis, 

Orge(n)torix (Gal. I5) - voornaam Haeduer t.t.v. Caesar = heer 
henderich = de heer, rijk aan handen, 

Oromaza (Gal. 27) - vader van Zoroaster. = ormazet = or-mats-het = 
het hoofd (vgl. het Engelse head) van de maat 
die de oren richt; ofwel = hormazet = het 
hoofd van de maat die bij het horen in acht 
moet genomen worden, 

Üropus (Hisp. 44) - stad op de Noord-Oostkust van Attica : daar 
was de eerste hoop (op) van Attica en daar 
bad Elyssa, de kleinzoon van Japhet om nako
melingen (or = oir), 

Orpheus (Herm, 102-104 + Franc. I7) - mythische zanger uit Thra-
cië. Het woord was eigenlijk een begrip en 
doelde niet op één persoon : zo was vóór de 
zondvloed Adam een Orpheus, na de zondvloed 
Noë en later Christus. = oor + fuecht (= voe
gen, regelen, schikken, vgl. voogd) : regelt 
het oor, geeft voedsel aan het oor (vuege = 
voege = voe-ge = voedsel geven). 

Orus (Gal, IO9) - Egyptische godheid. = oor = de eerste oorzaak 
van alles. 

Osiris (Herm, 125 + 174 + Hier. 60 + 265) - Egyptische god. = Ons 
-Heer-is. 

Otmarus (Gal. 74) - persoonsn;.am, = hot-mar =• het hoofd (hot) van 
hen die een goede faam (mare) g e n i e t e n , 

Ottomarus (Gal, 74) - zie Otmarus, 

* 

- P ~ 

Padus (Gal. Il) - de Po. Zie etymologieën uit de "Origines", 
Paean (Gal. 110-111 ) - epitheton van Apollo, = pai-an = begin ".te 

paaien, begin vrede te schenken, 
Palas (Franc. 44) - grens tussen Burgundii en Alemanni bij Ammia-

nus i/Iarcellinus (18,2,15) : = 'pal' (van 'be-
hal' of 'pehal' = behouden, duidt op een 
grenspaal) + 'lant' = aanpalend land, 

Palatijn (Vert, IIO) - één van de 7 heuvels van Rome, Hier werd 
Rome oorspronkelijk geregeerd, = pallant = 
ballant = behal-lant = behoudt het land» 
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PalatiiiD (Hisp, 54 + Franc . 44) - de P a l a t i j n . Zie ' P a l a s ' en ' P a -
l a t i j n ' , 

dei Palici (Vert. 46) - tweelingbroers, zonen van lupiter en Tha
lia, vereerd op Sicilië, = pai (= paaien, 
tevreden stellen) + lie (= gelijk) ze oor
deelden objectief over misdaad, meineed enez» 

Pallantia (Hisp. 54) - stad in Arcadiè* en Spanje, Zelfde oorsprong 
als 'Palatijn'. 

Pallas (Herm, 155 + Vert. 110 + Hisp. 55) - Athena. Zelfde oor
sprong als 'Palatijn', 

Pan (Hier. 267) - Griekse herdersgod. Doelde oorspronkelijk op 
Christus : = pai (= paaien, tevreden stellen, 
voldoening geven) + han (= de haan, symbool 
van stoerheid) = stoere paaier, 

Pandion (Hisp. 40) - was een andere naam voor Lycus, 
Elyssa en kleinzoon van Japhet 
paaien + 'di' = gedijen, 

Parcae (Gal, 87) - Latijnse benaming voor de Moirai, 
van het Lot, Schikgodinnen. Van 
paaien, ordenen + 'ca' = het kwade, 

(Hisp, 48) - Zuidelijk deel van Griekenland. Zie 
Pelops, 

48) - Is volgens B. Elyssa, kleinzoon van Japhet, 

zoon van 
I van 'pan' = 

de godinnen 
'pai' => 

Peloponnesus 

Pelops (Hisp 
'belop 1 = wie het lopende paard beheerst t 

Pepijn (Pranc. 
Perenna (Herm, 
Pergaraum (Hisp, 

78) • 
61) . 
67) 

Peru (Hisp, 112) 

hij was een ervaren paardrijder. Gaf zijn 
naam aan de Peloponnesus, 
zie Pipinus. 
cognomen voor Anna. Zie bij 'Anna', 

- stad in Mysiè* en burcht in Troje (Pergaraa), 
Van 'berg' = bewaren, beschermen, ook berg, 
= 'berg-heim'. 

Atlas, alias Thersis, kleinzoon van Japhet, 
stak voor het eerst de Atlantische Oceaan 
over. In Peru wou hij een versterking oprich
ten om de overtocht te beschermen : 'pher-hu' 
= hoede, bescherming van het veer, 

Phanes (Herm, I50) - godheid o.m, gelijkgesteld met Eros. = fan 
(= vaan, verwant met 'band' : beide woorden 
komen van 'binden') + hoot = hoofd van het 
vaandel, hoofd van de vaan, hoofd dat het 
vaandel voert. Wanneer bovendien 'fan' aan 
een binding doet denken wijst de naam terecht 
op de god van de liefde, 

Pharamundus (Pranc, 67) - Frankisch vorst = 'waren-mund' = ware 
mond ofwel = 'fermund' =» mooie mond ofwel = 
'var-mund' = verschrikkelijke, gevreesde 
mond ('var' = vrees) of stieremond of va
derlijke mond. 
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Pherueim (Hisp. 112 

Phoebus (Vert. 108) 

Phorcynus (Hisp. 11 

Plioroneus (Hisp. 44) 

Picus (Vert. 108) -

Pipinus (Pranc. 78) 

Pollux (Hier. 254) 
Poseidon (Hisp, 80) 

Propertius ( Vert. 

Puteoli (Vert. 51 ) 

Pyrene (Gal. 45) -

) - volgens Becanus gelijk te stellen met Ophir, 
van waaruit goud werd aangevoerd voor Salo
mons tempel. Is Peru, waar Tharsis, kleinzoon 
van Japhet, een versterking stichtte ter be
scherming van de overtocht over de Atlanti
sche Oceaan : = 'pher-hu-heim' = heem, huis 
bij de beschermplaats (hu = hoede) van het 
veer, 
- Apollo, de zon die alles voedsel verschaft 
= voi (= voedsel) + boet (= boete, in de nu 
verouderde betekenis van 'hulpmiddel')* 

5) - Phorcus, vader der Gorgonen, alias Thar
sis, kleinzoon van Japhet. = phoer-cun = wie 
kan (cun) en durft (cun = koen) leiden (voe
ren) . 
- koning van Argos, volgens B, gelijk te stel
len met Elyssa, kleinzoon van Japhet die als 
eerste Attica bevolkte : werd later genoemd 
'phor-won-heut• = het hoofd van het eerste 
wonen, 
zoon van Saturnus. Saturnus (= Noë) had zijn 
afstammelingen in Italië het recht gegeven 
bossen te bezetten en die met lansen (pieken) 
te verdedigen. Vandaar de fabel dat Picus de 
zoon van Saturnus zou zijn, 
- naam van verscheidene Frankische koningen, 
= pip-pin = pijn bij het baren : een naam 
met betrekking tot de geboorte, zoals Caesar 
en Agrippa, 

- zie etymologieën uit de "Origines", 
- Griekse zeegod. Vervorming van 'dei-sup' = 
wie het sop (= de oceaan) doet gedijen, 

30) - Romeins dichter, Propertius is een Um-
brische naam en de Umbriërs waren een oud 
Cimbrisch geslacht. Propertius = de proper
ste = de fijnste, de meest smaakvolle, 

- stad in Campanië, niet ver van Napels., nu 
Pozzuoli. Daar waren veel putten en holen. 

stad genoemd door Herodotus. Van 'burgen' = 
burchten. 

* 
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- Q -

Quirinus (Herm. 156 + Hier. 145 + 234 + Vert. 89) - oud-Latijnse 
god. Van 'wer' = weren, verdedigen : = weer
een = één beschermer = God, 

- R -

Ramasses (Hisp, 86 

Remus (Herm. IOO) 
Rhea (Hier, 59) -
Rhegma (Hisp. 65) -

Rhenus (Herm, 180 + 

Rhodanus (Herm, 11 

Rhoesus (Franc, 11 

Richomeres (Franc, 

) - stad in Egypte, van waaruit de Israëlieten 
vertrokken, = regemas = massa van het leiden, 
van het hoeden (van kudden), 

- hroer van Romulus. = Romus = rom = de kracht, 
moeder van de goden. Van 're' = de rede, 
- meer in Cilicië, = rec-gemac = geraak om te 

beredderen. 
Gal, 21 + Hisp. 22) - Latijnse naam voor de 
Rijn, Van 'rennen' (het is een vlugge stroom) 
eh van 'rhein' = rein, 

O + Gal. 18) - de Rhone, Zie etymologieë'n uit 
de "Origines", 

) - zoon van Strymon, koning van Thracië', = 
Rhees = reus (van 'rijzen'), 

72) - Frankisch vorst, = die het rijk vermeer
dert, 

- stad in Spanje. = rijk huis. Rigusa (Hisp, 54) 
Rijn - zie Rhenus, 
Rome (Vert. 50) - 'rom' = wie de macht heeft iets vlug te doen 

(= 'ra', snel, + 'om' = wie zich vlug heen 
en weer beweegt, vlu^ bij de zaak, kloek). 
'Rom' duidt op de macht van de stad die alle 
andere overvleugelt. 

Romuia ficus (Vert, 54 sqq) - volgens Ovidius t vroegere naam voor 
de 'Rumina ficus', waaronder Romulus en Re-
mus zouden gevoed zijn door de wolvin, : -= 
'room' (de room van de melk, het voedende 
bestanddeel van de melk) + 'hul' (= bescher
men). Tot Tarquinius Priscus kenden de Ro
meinen geen godenbeelden, alleen symbolen, 
o,a, planten en bomen. De goddelijke gulheid 
werd gesymboliseerd door de melk en de vijge-
bocm, die uitpuilt van melk. 
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Romulus (Herm, 100 + Veet, 50 + IIO) - + = 'roora-hul' = wie de 
macht (rem) heeft het volk de gevraagde be
scherming (hul = hui-eel) te geven. De naam 
'Romulus' doelt op alle koningen en niet al
leen op de zgz, stichter van Rome, die 
slechts een fabuleuse figuur is. 

•K-

- S -

Sabini (Gal. 61) - Sabijnen. Vervulden bij de Umbriërs een gods
dienstige functie zoc;ls de Levieten bij de 
Joden. 'Sac-bin' =• binding met de eerste oor
zaak (= God), 

Sabinus (Vert. 96) - Was volgens B. Noë. Etymologie : zie 'Sabini'; 
alwie zich door geloof met Christus verbindt, 
verdient de naam 'Sabinus' (p, 99)» 

Sabus (Vert. 99) - Is Dius Fidius, zoon van Enyalius, die gelijk 
te stellen is met Quirinus (=• God). = Sac-
bont = band met de eerste Oorzaak, met God, 

Salentini (Gal, 69) - volk in Zuid-Calabrië. Genoemd naar het 
Salentijns voorgebergte dat wijst op een be
houden landing aldaar : sal-ent = zalig, be
houden einde (sal = so-al = te bewaren), 

Saliërs (Franc. 46 sqq) - Salische Franken, De Franken noemden 
zich zo met een optimistische kijk op de toe
komst : sal = so-al = te bewaren (vgl. 'sal' = 
zout; 'sal', futurum van zijn enz,). Boven
dien waren zij de uitvinders van het zadel 
en werden zij terecht 'sal-lie' genoemd 
(= lieden die zadels gebruiken), 

Salland (Franc, 52) - landstreek in West-Overijsel (Nederland), = 
Sal-land = zadelland : de Franken (de Saliërs, 
zie aldaar) verzamelden daar een grote troe
penmacht tegen de Romeinen, 

Salogastus (Franc. 56) - Salisch-Frankische naam, = een gast die 
opvalt door zijn ruiterskwaliteiten ('sal' = 
sadel = zadel), 

Salyi (Gal. 69) - Gallisch volk. = 'sal-lui' = het volk van het 
heil (vgl, 'sal-ich'), 

Samos (Hier, 257) - eiland véór de Ionische kust. Daar waren ver
schillende stammen samen gebracht. 



1 
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Saturnia (Vert. 

Saturnus (Herm, 

Samothracia (Hier, 25?) - eiland voor de kust van Thracië. = Sa-
I.10S + Thracië, ofwel = Samos van Thracië, 
ofwel genoemd naar de Samothracische goden : 
Castor en Pollux (= Johannes de Doper en 
Christus), die alle mensen samen in één kerk 
brachten, hetgeen grondig uitgedacht was 
(' tracht' = grondig nadenken), 

57) - oude stad op de Capitolinus en stad in Etru-
rië. Daar vestigde Saturnus (= Noë) zioh, 

158 + 208 + 231 + Vert. 38 + Hisp. 49) - oude Ro-
i.ieinse god. Zie etymologieën uit de "Origines", 

Saturum (Gal, 70) - plaatsje bij Tarente. = 'sat-ur' = uitstekend 
(ur, zie Mercurius) zaad (sat) : het was een 
aangename, vruchtbare streek, 

Sauromatae (Pranc. 6) - de Sarmaten. Zie etymologieën uit de 
"Origines", 

Scarnander (Herm. 206) - Trojaanse stroom. Vermaner der schade, 
Scythen (Pranc. 6 + 62) - volk. Zie etymologieën uit de "Origines", 

onder Scythae. 
Sebendunujn (Hisp. 54) - stad in Spanje. = Zeven heuvels (dun = duin, 

heuvel), 
Seduni (Gal, 78) - Gallisch volk. Genoemd naar de bergen en meren 

in hun streek : = se (= meer) + dun (= duin, 
berg), 
stad in Spanje, = kalm huis, 

= sel'(= tel) + ana (de eeu-
na; duidt op een eeuwige 

cirkelbeweging) ; wat de eeuwigheid telt, ze 
telt eeuwig de maanden, 
stad in Umbrië. Genoemd naar de 

56-57) - volk. Yfes het lievelingsvolk 
= 'sen-won' : ze wonnen de zin 

Sequana (Gal. 20-21) - Latijnse naam voor de Seine. 
gaat kalm vooruit (seg = licht, matig), 

Serapis (Hier, 26ü-26l) - Egyptische godheid. Doelde oorspronke
lijk op God de Zoon : 'ser-af-wis' = wie onze 
pijnen (ser = zeer = pijn) wegwist. Verkiest 

Segusa 
Selana 

(Hisp. 
(Herm. 

54) 
62) de Haan, ïl^X^)^^ ' = 

wigheid : an, aan + 

Sena (Gal. 59-60) 
Senones (Gal, 

Senones, 
van Japhet ; 
(van Japhet), 
= 'seg-an' = 

men de korte 'e' te bewaren dan kan men 'ser' 

Serbonis (Hisp. 91) 

begrijpen als 'zaad' (zie 'serere') : wie zijn 
zaad afwist, zuivert, 
- meer op de weg die de Israëlieten volgden 
tijdens hun exodus. = 'sel-won' = zoute winst 
(het meer had zout water). 

Seres (Vert. IO5-IO6) - Oost-Indisch volk (de Chinezen ?). Ontvin
gen hun naam van de zijdeworm : = seer = sei-
eer = eer van het zaaien (omwille van de merk
waardige manier van voortplanten). De Seres 
waren Scythen, zodat het normaal is dat hun 
naam Cimbrisch is. 
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Set (Hisp, 13) - 2ie 'Seth' hij de etymologieën uit de "Origines", 
Sicambri (Franc. iG-TJ) - Germaans volk, = Sigcampers = die de 

zege behalen dood te kampen, door te vechten, 
Sigebaldus (Franc, 78) - Frankische naam. Wie geweld heeft om de 

zege te behalen, 
Sigebertus (Franc. 76) - Frankisch koning, = de zege waard, 
Sigovesus (Gal, 54) - Gallisch prins, = wiens hele levenswijze 

(wesen) zege in 't vooruitzicht stelt. 
Sin (Hisp, 91 ) - woestijn bij Kanaan (Numeri, 13 > 22). Van (v;oe)-

stin (= woestijn), 
Starbat (Gal, 46) - Hebreeuwse naam voor de Galliërs. = 'Star-

bat' of 'ster-bat' : wie naar het nuttige 
(baat) staart, ziet; ofwel •= 'stoor-bat' = 
wie het nuttige stoort, 

Stilla (Hisp. 19) - Bijbelse vrouwennaam. = de stille, 
Strymon (Herm. 210 + Franc. IO) - Thracisch vorst. = strei-mon = 

stei-man = krijgsman. 
Styx (Herm. 68 + 95) - stroom in de onderwereld. Komt van 'sticht', 

de eenheid van alles in God, 
Sygebertus (Herm. 202) - zie Sigebertus, 
Sygesraondus (Herm, 202) - wie de zege IIB t de mond verkondigt. 

- T -

Tagus(Hisp. 26 + 43) - de Taag.=het-ac-hafj=het behagen van het irater 
( ' B C ' = water, zie ' aqua ' )* 
ofwel beduidt de naam:'het deeg',d,i,-de deeg van 
het land ; heel de kracht van die streek zit 
in die stroom, 

Tagus (Hisp. 25) - legendarisch Spaans koning. Genoemd naar Tagus, 
de stroom. 

Talassius (Vert, IO5 + Gal. 52) - oude God van het huwelijk. Duidt 
op de lasten van het huwelijk ; th'alle last = 
naar alle last. 

Tallus (Franc. 98 = IOO) - Sabijns praenomen. Van 'tal' (= te-al = 
tot alles) = een man die alles aankan, 

Tantalus (Hisp, 48) - fictieve vader van Pelops, alias Elyssa, 
kleinzoon van Japhet; Pelops-Elyss3 was een 
ervaren paardrijder : 'tant-hal' = de tanden 
houden (duidt op het vasthouden van de teu
gels, die in de muil van het paard zitten,) 
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Tarentum (Gal. 71) - Tarente. = tar (= dralen, tegengesteld aan 
'rat' = ras, snel) + ent (= einde, ku3,t) ; 
een kust waar iedereen wil blijven, 

Tarpeïsche rots (Vert. lil) - zuidoosthelling van de Capitolinus, 
Daar waren de Romeinen veilig en durfden ze 
de aanval van elke vijand afwachten : 'tar' 
(= durven) + 'bei en' (= afwachten), 

Tarseion (Hisp, 70) - plaatsnaam bij Polybius, III. Van 'Tharsis' 
(= tar-see) : zie aldaar, 

Tarsos (Hisp. 56) - stad in Ciliciê'. Genoemd naar Tharsis, klein
zoon van Japhet, 

Tartarus (Hisp, 69) - de onderwereld. = tar (= traag) - tar = 
dubbel traag. 

Tartessus (Herm. 227-228 + Hisp. 68-69) - in Spanje. = 'tar-tes-
sees' = de dappere des zees, de dappere van 
de zee, genoemd naar Tharsis, kleinzoon van 
Japhet, 

Taurusgebergte (Herm. 108) - zie etymologieën uit de "Origines", 
Terentius (Franc, 98 = IOO) - Romeinse familienaam. Van het Sa-

bijnse 'Terenus' = tenger, teer, 
Teutones (Vert. 25 + Gal. 54 + Hisp. 35) - zie etymologieën uit 

de "Origines", 
Thabelaca (Hisp. 11) - stad aan de Kaspische Zee, gesticht door 

T(h)ubal, stamvader der Iberiërs en volgens 
B. een zoon van Japhet. = Thubals-wac = 
wachtplaats van Thubal. 

Thalassius : zie Talassius, 
Thalia (Vert. 46) - moeder van de Dei Palici, die de goden der 

rechtvaardigheid waren en zonen van Zeus, 
hetgeen beduiden wil dat alle rechtvaardig
heid van God komt. 'Thalia' komt van 'talen' 
= betalen. 

Tharsis (Hisp. 62+68) - zoon van Javan, kleinzoon van Japhet, 
Javan had van Japhet de opdracht gekregen de 
eilanden te bevolken, vandaar dat hij zijn 
zoon 'tar-see' noemde : = wie op zee durft 
varen (tar = durven) of = wie de zee betreedt 
of = wie op zee vertoeft, 

Thebe (Hisp, 67) - de naam spoort aan tot God te bidden : = het-
het-be- = aanbid het hoofd, 

Theia (Herm. I92) m moeder van Helios. Van 'dei' = (ge)dijen, 
Themis (Herm. 222) - godin der gerechtigheid. Van 'teemt' = be

taamt (zie ook etymologieën uit de "Origines", 
Theobaldus (Franc. 77 + Hisp. 12) - Frankisch koning, = diet (= 

dijen) - wald = geweld van de vermeerdering, 
ofwel = Teubalt = taubalt : zie Thubal, 
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Theodelinda (Pranc. 77) - Frankisch vrouwennaam. = Diet + lind 
= le-eind = einde van de ledematen, mooi, 
perfectie, vgl. het Spaanse lindo) = schoon
heid van voorspoed. 

Theodobertus (Franc. 7?) - Frankisch koning. = theud-bert = wie 
waard is het hoofd te zijn of = thiet-bert <= 
diet (van dijen) - bert = vermeerdering waard» 
77) - Gotisch vorst. = diet-mar = wie de faam 
(mare) van vermeerdering heeft, 

77) - Gotisch vorst. = diet-ryc = rijk aan 
vermeerdering. 

Theodovaldus (Pranc. 77) - Frankisch vorst, = diet-wald = geweld 
van de vermeerdering, 

Theut (Herm. 100 + 127 + Gal. 86) - Egyptische godheid. = Thoot = 
het hoot = het hoofd, 

Theutates (Herm. 126) - Gallische godheid. = Theut (zie aldaar) + 
hat (van 'hebben') = wie het hoofd heeft. 

Theutones - zie Teutones. 
Thoubeliu,ca (Hisp, 16) - Thabelaca, = Thoubel-wSP : z ie Thabelaca, 

Theodomarus (Franc. 

Theodoricus (Franc. 

Thobelica (Hisp. 5) 
Thot - zie Theut. 
Thrax (Hier. 257) -

- zie Thabelaca, 

Thraciër. Van 'tracht' = grondig nadenken. 
Hij die het eerst aan zijn afstammelingen 
de naam 'Thrax' gaf, wou dat ze grondig na
dachten over wat hen in het leven te doen 
stond, 

Thubal (Hisp. 11-12) - stamvader der Ibcriërs en volgens B, zoon 
van Japhet, = Thaubal = het-au-behal = behoud 
het oude : een raadgeving van Japhet aan zijn 
zoon die de oude waarden (de oorspronkelijke 
taal !) moest bewaren. 

Thuscus (Vert. 56) - Etruriër. Japhet, alias lanus, gaf zijn volk 
de raad te letten (scow) op offers en be
scherming (d'hui = of thui = de hoede, ook 
'offer', omdat men aan God offert om bescher
ming te vragen) : thui + scow = Thuiscon. 

Tiber (Vert. 52) - = Ty-wer : de Tiber beschermt de stad tegen de 
tijd : Rome dankte haar bloei aan die stroom 
zoals Londen aan de Theems en Antwerpen aan 
de Schelde. 

98 = 100) - Sabijns-Romeinse voornaam, = wie op een 
gunstige tijd (tit) geboren is, 

25) - legendarisch Spaans koning. Kreeg de naam van 
een kleinzoon van Japhet : 'thau.-ger-man' = 
een man die naar het oude verlangt. Later 
viel 'thau' weg en bleef 'gerraan', dat de 
naam van de Germanen werd. 

Titus (Pranc. 

Togorma (Hisp, 
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Tritonis (Herm. 156 = 134 + Hier, 2) - epitheton van Pallas Athe
na, = 'tru-toon' «= toont de waarheid, 

Troia (Gal. 157 + Hisp, 67) - Troje, Zie etymologieën uit de "Ori-
gines". 

Tubal - zie Thubal. 
Typhon (Hier. 60 + 265) - monster, de vernielende stormkracht, ook 

voorgesteld als Gigant, "Set" in Opper-Egypte, 
= het uphon •= het op-hon = dat wat ons be
driegt (hoont) met wat boven en open is (op). 
Staat tegenover Apollo die ons alles open
baart (zie aldaar). Typhon tracht ons in al
les te bedriegen : het is de duivel. Een an
dere mogelijkheid is : tup •= top, het tegen
gestelde van 'put' : hij weerhoudt ons van 
de top die we willen bestijgen en tracht ons 
in de put te doen terecht komen, 

Tyrrheni (Vert. 39) - d.e Etrusken, Het waren koene zeevaarders 
die alle zeeën doorkruisten : dur-rhennen = 
zeer snel doorlopen. Bovendien alludeerde die 
naam op hun stamvader Japhet, alias lanus, 
die zo genoemd werd omdat hij veel reisde 
(lanus = Ganus), 

- U -

Ulysses (Hisp. 52) - Ulixes, Odusseus. Was Elyssa, kleinzoon van 
Japhet. = hol-lust = helemaal lust (vgl, 
etymologie van Elyssa)* 

Umbri (Vert. 25 + 30 + Gal. 5I + 61) - de Umbriërs, volk in Mid
den-I talie*. Het waren Cimbri die nog de her
innering aan de zondvloed bewaarden : on-wer 
= onweer. Bovendien duidt de naam erop dat 
Umbrië van nature langs alle kanten beschermd 
is (door de Apennijnen) 1 om-wer en om-vri» 
van overal vrij, 

ÏJranus (Herm, 162) - als god de oudste heerser over het heelal, = 
ur (zie Mercurius) + aen (duidt op een voor-
uittreden) = grote, volmaakte vooruittreder 
of = ur-an-hoot = het volmaakte hoofd van 
alle vooruittreden. 
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Uxentum (Gal. "JO) - stad van de Senones, = iaps-hugt = vreugde 
van Japhet die daar een nieuwe kolonie sticht
te = Japygië. 'Hygts-ent' = einde, kust van 
Japygië = Uxentum, 

- V -

Vecht (Pranc. 54) - Rijnarm tussen Utrecht en het IJselmeer. Mis
schien genoemd naar de vele gevechten tussen 
Franken en Romeinen. 

Veer (Hisp. 112) - Plaatsnaam in Zeeland. Van 'veer', overzet. 
Veiovis (Gal. 116) - godheid, gelijk te stellen met lupiter, = ve 

(= vee, de raensen)+ iovis (zie lupiter). 
lupiter = God de Vader, Veiovis, God de Zoon. 

Velabrum (Vert, 54) - wijk in Rome. Was oorspronkelijk een vieze 
watervlakte, o.m, omwille van rioolwater : 
= 'vuilebrun'. 

Veluwe (Pranc. 52) - landstreek in Gelderland. Herinnert aan de 
oorlogen tussen Franken en Romeinen. = vel-
houw = behoud je vel, je huid; ofwel = velt-
houw = het kamp houden, stand houden of veld 
houden, veld winnen; ofwel = veil-houw = vei
lig houden of veiling houden, te koop houden : 
het gebied kon gekocht worden met bloed en 
doden (vandaar ook Gelderland ; gelder = 
koper,) 

Veneti (Herm. 145) - volk. Zie etymologieën uit de "Origines", 
Venus (Herm. I42) - godin van de liefde. Van 'ven' (= schoonheid, 

zie 'venarl'). Het anagram van 'ven' is 'neu', 
nieuw : alle nieuwigheid komt van Venus, 
Zie ook : "vena". 

Vercingetorix (Gal. I6) - koning der Arverners t.t.v. Caesar, = 
versienigheit-rich of versinnigheit-rich = 
rijk aan de gave om ver te zien of goed te 
verzinnen, 

Vertico (Gal. I6) - voorname Nervier. = 'vertich-hoot' = wie een 
paraat hoofd heeft. 

Vertumnus (Herm. 101 + Vert , 4I ) - godheid van de wisseling der 
seizoenen. = Vortumnus van 'vort' (= naar 
voor, naar buiten) + -dom ( een suffix, 
vgl. rijkdom) : 'vortdom' = voorspoedige voor
uitgang. Vertumnus is hij die voorspoedige 
vooruitgang schenkt : God, 
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Vesta (Herm. I77) - ; 

Vetulonia (Vert. 49) 

Vidrus (Pranc. 53) -

Viterbum (Vert, 49 + 

Vitomarus (Gal. 74) • 
Volsinum (Vert. 48 + 

Voltumna (Herm. 101) 

Volturna (Vert. 49) 
Vritend (F;ranc. 54) 

Vulcanus (Herm, I25) 

JOdin van het haardvuur. Van 'es' (= is, van 
'zijn'). Bovendien symboliseert de 's' de 
kracht, de 'v' de uitgebreidheid en de 't' 
een band. Vesta is de godin die alles verste
vigt en uitgebreidheid verleent» 
- stad in Etrurië. De magistraten kregen er 
loon naargelang hun kennis : 'wete-loon', 
strooranaam (Tacitus, Annales, I, 70), volgens 
B, de IJsel, = 'wide ru' = wijde rui = brede 
waterloop. 
Gal, 22) - was de uitbreiding van drie dor
pen die onder één muur werden samengebracht, 
= 'witerbouw' = verder uitgebouv/d, 
- persoonsnaam. = met een wijde faam (mare). 
Gal. 60 + 73) - Volsinii, nu Bolsena, stad 
in Etrurië, Japhet, alias lanus, had er een 
voorkeur voor omwille van de ideale ligging 
van de stad en de aangename sfeer : 'vol
sinnen' , ze was vol zinnen, 
- Etruskische godin = Volomna = wol-om = die 
goed ronddraait ('wol' = wel, goed, verwant 
met willen) : het is de wil van God die de 
menselijke handelingen richt, 
- stadje in Etrurië'. = Voltorrena = vol torens, 
• oude vesting in Nederland, = vrit-end = maakt 
de grens vrij, 
- Romeinse god van het vuur en de metaalbe
werking. = 'vol-can' = vol kennis en macht 
('can' = kunnen of kennen.)» 

- W -

Walen (Vert. 91) - = wit-talen = uit-talen = die een buitenlandse, 
vreemde taal spreken, vgl. 'Italië'. 

Wijnegem (Vert. 24) - gemeente bij Antwerpen. = Wininghem «» het 
heem van een wijnliefhebbëa?r 

Windogastus (Pranc. 56) - Salisch-Prankische naam, = een gast die 
uitblinkt door overwinningen, 

Wisogastus (Pranc, 56) - Salisch-Prankische naam, = een gast die 
uitblinkt door wijsheid. 

* 





- X -

419. 

Trojaanse stroom. = xant (= zand, oorspron
kelijk alleen zeezand : = see-cant) + wys = 
op de wijze van zand. Vandaar ook het Griek
se ̂c/̂ /ÖóS = geelachtig. 

- Z -

Zalk (Pranc, 52) - plaatsnaam in Nederland (Overijsel). = Sallic 1 
genoemd naar de Salische Franken, zie "Saliè'rs", 

Zegrus (Gal. 72) - berg in Medië. Genoemd naar Zagreus (= bijnaam 
voor Noë). 

Zeus (Hisp. 60) - Griekse oppergod, = tseut = het zoete, de zoet
heid, 

Zoroaster (Gal, 26-27) - Zarathustra, = Zo (=• zu = te = naar) + 
or (= oorzaak) + hast (= haastig) + ster (•= 
staren) ; = wie vlug de ogen van zijn geest 
naar de oorzaak van alles (= God) richt. 

Xanthus (Herm. 206) 

* 



I 
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D. ANDERE GEVALLEN 

In de 'Hermathena' verklaart B. enorm veel Nederlandse 

woorden en stammen. Het loont niet ze hier op te sommen, vooral 

omdat ze het best begrepen worden in hun context, We verwijzen 

hiervoor naar het summarium van de 'Hermathena', Hetzelfde geldt 

voor de letters van het Latijnse alfabet - die tesamen een gebed 

vormen - (Herm. 215 sqq) en de benaming voor lichaamsdelen (Hier, 

155 sqq) : ze worden het best begrepen indien ze niet uit hun ver

band worden gerukt. 

- A -

adem (Herm. 57 + 63) - = asem = aesem of aesum : aes (aas, voed
sel) + 'um' = stem. Ofv/el = 'aidom' t 'ai' 
(= ademen) + -dom (vgl. rijk-dom), 

aleph (Hier. 96 + 113) - letter van het Hebreeuwse alfabet, waar
van alle letters tesamen een zin vormen : 
'a' (spoort aan) + 'lef' (= leven, van 'el-
hef' = hef omhoog en 'le-hef' = hef de lede
maten) = "komaan, leef", 

anker (Franc. 84) - Van 'anc' (= vastmaken). Zie ook het Latijnse 
'ancora'. 

appel (Vert. 75) - is een reminiscentie aan de eerste zondeval t 
= ap (= happen, grijpen) + fel (= wreed). 

* * 

* 

- B -

baan (Herm. II5) - in de betekenis van 'weg'. = bie-an = biedt 
aan : verschaft de mogelijkheid tot vooruit
gaan, 

been (Herm. 115) - beenderen houden het lichaam bijeen : bi-een, 
beer (Franc. 78) - mannetjeszwijn. Van 'bar', baren : varkens 

krijgen vele jongen. 
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berouw (Hier. 254) - 'Raw' = re (= gereed) + aw (= oud, eerbaar). 
Berouw is verzoening met de Vader, het terug 
goed maken zoals het vroeger was. Omgekeerd 
lezen we 'war' : door berouw komen we terug 
tot het ware. 

bet (Hier. 132-154) - Hebreeuwse letter. Duidt op het bidden, op 
het gebed : = 'b' (duidt op een contact : 
bij die letter worden immers de lippen op 
elkaar gebracht) + 'e' (= het Ene, God) + 
't' (heeft een bindende waarde) = contact 
met God; ofwel = b-het = contact met het 
Hoofd (= God). Heel het Hebreeuwse alfabet 
vormt een zin. 

beuk (Hier. 50) - zie Latijnse 'liber'. 
bie (Herm. II4) - bij. Van 'bie' (= bieden) : dit diertje ver

schaft de mens allerhande : o.m, was, doch 
ook pijn, gezwellen enz, 

boek (Hier. 50) - zie Latijnse 'liber'. 
bouwen (Vert. 81) - verwant met 'baum', boom : oorspronkelijk 

werd hoofdzakelijk met hout gebouwd. 

- C -

cap (Hier. 177-178) - Hebreeuwse letter. Duidt op een bedekking, 
een dak, de hemel, God. Alle letters van het 
Hebreeuwse alfabet vormen één zin, 

chiet (Hier. I69 sqq.) - Hebreeuwse letter. Duidt op het 'gieten' 
van de Heilige Geest : 'chiet' of 'giet' = 
che-iet of ge-iet = geef iets (vgl, 'giet' 
met 'God'). Alle letters van het Hebreeuwse 
alfabet vormen tesamen één zin, 

citroen (Vert. 78) - = kit (een kit, een kan) + eer + hoon (= ho
nen, bedriegen) : de citroen hoont door zijn 
eer een drinkkan omdat hij zo goed de dorst 
lest. 

* 
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dag (Herm. 158 + 

dalet (Hier. 149 

ter dege (Franc, 
degelijk (Franc» 
degen (Franc. 67 

dieu (Herm. 113 

dom (Herm. 118) 

dood (Herm. 100 
doorn (Hisp. 96) 

draak (Hier. 217 

de letters 
Hebreeuwse 
- 'de ge ' = 

67) - 'dege' = 
67) 

druide (Herm. 11 

- D -

Gal. 126) - Anagram van 'gat' : de dag gaat snel. 
Bovendien is hij 'te-ach', te achten (vgl. 
de nacht = nie-acht), 

sq) - Hebreeuwse letter. 'Dal' = daal, van da
len : een verzoek tot goddelijke nederdaling; 
'et' = het lidwoord 'het' dat bij de volgen-

'he' en 'vau' hoort : heel het 
alfabet vormt immers één zin, 
aangroei, 
aangroei. 

) - Van 'dege' (= aangroei) ! met de degen ver-
meerderlen o.m. de Franken hun bezittingen, 

+ Gal. 62) - Franse woord voor 'god'. = di-ew = 
de eeuwigheid. 

- kerkgebouw. = thora = het-hu-om = wat alom hoedt 
(beschermt), 

+ 135) - = de oot = de eeuwigheid, 
- van 'doren' : een doorn gaat vlug door alles 

heen. 
) - doelt vooral op hét serpent ; de duivel t 

= der (van 'deren') + hac (= hunkeren) : wie 
hunkert naar het kwaad, geneigd tot het kwaad} 
ofwel = de-her-hac = de gemeenschappelijke 
haak : de duivel tracht allen tot zich te 
trekken, 

2-113 + Gal. 4 + 25 + 119-120) - = tru-wijs : de 
druiden wezen de waarheid (= tru). Bovendien 
kan 'tru' ook betekenen de trouw of trouwen 
en 'wijs' het adjectief wijs. 

- E -

ei (Hisp. 23) - ei = wat de eenheid zó bewaart dat het zich afzon
dert. Een ei is zo gesloten dat het helemaal 
afgezonderd is, 

eigen (Hisp. 25) - zie bij 'ei'. 
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eik (Gal. I52) - : 'ee' = één, het Ene, vereniging, echt (huwelijk); 
'eeich' is een adjectief afgeleid van 'ee', 
zoals 'eeuwich' van 'eeuw' : 'eeich' werd 
'eeic' en 'eick'. Vanwaar die naam ? Met het 
Ene wordt God bedoeld; bovendien wordt aan-
geduidt dat we met Christus worden verbonden 
en eengemaakt : de eik was in het paradijs 
de "Boom des Levens" en alludeerde op Chris
tus' kruisdood. 

eiland (Hisp. 23) - zie bij 'ei', 
element (Herm. 38) - = ' eel' (* edel, fijn, tegengesteld aan 

'lee') + 'let' (= lid) + 'ment' (van mennen = 
leiden, voeren) : 'eel-let-ment' = een fijn 
ding voert een lid met zich. 

ever (Franc. 78) - = eber = 'e' (duidt op kracht) + 'beer' (= man
nelijk zwijn). 

- G -

gal (Hier. II4 + Gal. 43) - Indien de galblaas het bloed goed zui
vert maakt ze de mens blij : 'gai-al' =• he
lemaal blij (vgl. het anagram van 'gal' : 
'lag' = lachen). Ofwel komt 'gal' van 'geel', 
zie aldaar. 

gant (Herm. I67) - Franse nt.>.am voor handschoon. Van 'want' (= bi-
hant of wi-hant = bij de hand of met wijde 
handen = verdedigen, beschermen : handschoe
nen beschermen tegen kou, doornen enz,), 

gazza (Gal, 4I) - Italiaans woord voor ekster. Van 'gaai' = bonte 
ekster, 

geel (Gal, 43) - = ge-eel = geeft adel, 
geest (Hier, 256) - = ge-es-het = naar het hoofd van het Zijn t 

de Heilige Geest ontrukt ons aan de aardse 
gebondenheid en voert ons naar het Zijn = God, 
(vgl. met 'gest' = gist), 

gieten (Hier. 170) - zie 'god', 
gimel (Hier, I41) - Hebreeuwse letter, = gy-mel = gij melder, gij 

openbaarder : is een aanroeping van de Hei
lige Geest, Heel het Hebreeuwse alfabet vormt 
één zin. 
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god (Hier . 17O) - verwant met ' g i e t e n ' (= g e - i e t = geef t i e t s ) 
het u i t s t o r t e n van de H. Gees t , 

goud - zie La t . "aurum", 
grijs (Herm. 8?) - verwant met 'grysen' = jammeren, 
guardia (Gal. 125) - Italiaans woord voor 'wacht'. Van 'wart' = 

wacht. 

H 

haan (Hier. 91) - = 'hain' = 'hit-an' = hitst op : wekt de men
sen (op), 

hain (Hier. 219 sqq) - Hebreeuwse letter. = 'Hooghen' = 'hoogh', 
het hoge : de menselijke geest die zich op 
het hoge richt i.t.t, de dieren. 'En' is een 
voegwoord dat 'hoogh' met de volgende letter 
verbindt : immers, alle letters van het He
breeuwse alfabet vormen tesamen één zin, 

he (Hier. 15?) - Hebreeuwse letter. Betekent hoog (vgl, het En
gels). De letter symboliseert een ladder 
waarlangs we God kunnen bereiken. Ladder = 
'leer', een woord dat tevens betekent : de 
ware leer, die een ladder is die bij God be
landt. Heel het Hebreeuwse alfabet vormt 
tesamen één zin, 

heaume (Hier, I85-I84) - Frans woord voor 'helm'. Van 'helm', zie 
aldaar, 

heim (Hier. 202) - = ei (= eigen) + me (= hulp) : een eigen hulp, 
heirbaan (Gal, 88) - 'her' (= gemeenschappelijk) + 'ban' = baan, 
helm (Hier, 185) - = hellem = hellam = het-lam = bescherming van 

het hoofd ('lam' = beschermen, tegengesteld 
aan 'mal' = malen, vernietigen; 'het' = 
hoofd), 

heraut (Gal. 88) - zie etymologieën uit de "Origines". 
herberg (Gal, 88) - = geraeenschappelijle (= her) verblijfplaats, 
hertog (Gal, 88) - zie etymologieën uit de "Origines". 
hommel (Herm. 36) - = hummel, van 'hummelen' = gonzen, murmelen 

(zie bij 'letter'), 
hoop (?ranc. 98) - = 'he-op' = wat hoog opricht en = 'hau-op' = 

houdt ons erboven op. 



J 
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hoorn (Hier. 205-206) - = he-or-en = het einde van een hoge oor
sprong, We worden aangemaand als het ware 
hoorns te laten groeien, d.i, onze hoge af
komst te laten eindigen bij God. Bovendien 
duiden de hoorns erop dat de mens op aarde 
eigenlijk gewoon vee is en symboliseren te
vens een verdedigingsmiddel, 

hout (Gal. 15'') - Van 'hal' = bewaren en 'hou' = houden, 
huis (Hisp, 68) - Frans woord voor 'deur'. = "uit-si' = uitgang 

('si' of 'ti' = gaan), 
huissier (Hisp. 8ü) - Frans voor deurwaarder. Zie 'huis'. 

- I -

ieud (Hier. ^^6) - Hebreeuwse letter. Duidt op de vreugde (= 'ieud' 
of 'ieod', vgl. 'ieudig', 'ieucht' = jeugd; 
'iolyt' enz,). Is een deel van een zin die 
gevormd wordt door heel het alfabet, 

ijver (Hisp. 25) - zie 'Iberia'. 
issue (Hisp. 68) - Franse woord voor 'uitgang' : = uit-si = uit

gang ('si' of 'ti' = gaan). 

K -

kalf : zie Lat . Calendae, 
kampen (Franc. 77) - vechten . Oorspronkel i jk 'vech ten op de v l ak 

t e ' : v lak te = camp, v g l . La t i j n se ' campus ' , 
zie a l d a a r , 

kerk (Herm. 118) - ' c a r ' = d i e r b a a r , he t omgekeerde daarvan i s 
•'rac''=raken:wat ;-ien l i e fhee f t wil :ien' apjira-ken.-
'Car' + 'rac'=karrac:«^karc=kerk,waar nen-.aet God 
in contact kor.it. Bovendien duidt ' k e - r a c ' op een 
wens on aan te raken. 

kerker (Gal.149) - = 'kar -ker ' : k e e r t ( ' k e r ' ) a l l e s weg wat voor de 
gevangene dierbari-r( 'kar ') i s . 
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kers (Ver t . 64) - kersen kondigen de l en t e aan en meteen t e rugkeer 
van voedsel : kee r -aes = te rugkeer van voed
s e l . 

klimmen (Hier . 159) - 'Glim' duidde oor sp ronke l i jk op het o p s t i j 
gen naar God door middel van kennis : ' k e -
l im' = wie l i jm wenst (men wenst aan God ge 
lijmd te worden) ofwel = ' k e - l e i - m i ' = i k wens 
dat Ge me l e i d t . 

knie (Hie r . 135) - roeï^ k n i e l t u i t neder igheid : ' k n i e ' = ' k a n - n i e ' 
= ik kan n i e t s , 

knielen (Hier. 155) - 2ie 'knie'. = 'kan-nie-el' = ik kan niets, 
o Hoge (= God). 

koning (Herm. 125 + Franc. 85 + Hisp. 118) - coning = con (= kun
nen; kennen; durven, koen zijn) + hing (van 
'hangen') : hij moet alles kunnen, kennen en 
durven en alles moet van hem afhangen, 

kruis - zie het Latijnse 'crux', 
kweeappel (Vert. 71-72) - Was aan Venus gewijd (vgl. de gouden ap

pel die Paris aan Venus toewees). Werd aan 
meisjes gegeven : = cut-ee = een wettig huwe
lijk met het vrouwelijk geslachtsdeel ('cut' = 
kut). Vgl, 'queen' = kween. 

- L -

laat (Gal. 55) - lijfeigene. Van 'laten' : men liet hem de akkers 
bebouwen. 

lamet (Hier. 185) - Hebreeuwse letter. 'Lam' = beschermen (tegen
gesteld aan 'mal' = malen, vernietigen) j 
'lam-het' = hoofd van het beschermen of be
schermer van ons hoofd = de Heilige Geest, 
Alle letters can het Hebreeuwse alfabet vor
men tesaraen één zin, 

leeuwerik (Hier. IO5 + 117 + Gal. 13) _ = lew-werc = lef-werc = 
levenswerk, nl. God loven : B, weet van zijn 
voorouders dat de leeuwerik zeven maal per 
dag de lucht zou invliegen om God te bezingen • 
Steeds verkondigt hij Gods naam : 'dieu| dieu, 
dieu' = di-ew = de eeuwigheid. Bovendien heeft 
hij een kuif in piraraidevorm die het leven 
symboliseert : de piramide eindigt in een punt 
die God voorstelt. 
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lelie (Franc. 99) - = 'leli' = lee-li = ik lijd leed. De lelie 
is het symbool van de hoop, die de kracht 
geeft om het lijden te doorstaan, 

letter (Herm. 56 sqq) - 'let' of 'lit' = lid; 'era' of 'um' = woord 
(vgl. 'emmen' of 'ummen', ook 'hemmen' of 
'hummen'; 'hummelen' = murmelen; hommel. Het 
tegengestelde van 'um' is 'mu' = muien = geen 
woord zeggen, vgl. 'muis' : een zwijgzaam 
diertje; zie ook het Latijnse 'mustela') : 
let-ter (= der, genitief van het lidwoord) 
- em = een lid van het woord, 

linde (Franc, 77) - lindeboom. Om twee redenen zo genoemd : omdat 
hij mooi is (lind = le-eind = einde, perfec
tie van de leden of ledematen) en omdat er 
draden uit gemaakt worden : linden, lijnen, 
genoemd naar lijnwaad, 

lindo (Franc. 77) - Spaans woord voor mooi. Zie bij 'linde'. 
lis (Franc. 101) - de irisbloem, 'Lisch' = lisich (van 'li' = 

lijden) : wie lijdend met een blik in de toe
komst alles doorstaat : de iris was het sym
bool van de hoop, 

lood (Hier. 82) - zie bij het Latijnse 'lotus'. 

- M 

maag (Gal. 25 sq) - bloedverwant. Van 'mac' = maken : wie door 
dezelfde is gemaakt, 

maarschalk (Franc, 56) - zie etymologieën uit de "Origines", 
marteau (Gal. 99 + Franc. 78) - Franse woord voor 'hamer'. Van 

'martel' = hamer (van 'mart' = verbrijzelen), 
melech (Herm. 125) - 'Koning' in het Hebreeuws : hij leert (= mei •= 

meldt) het echte, het wettelijke, 
melk (Gal. 40) - = me-lec : helpt (= me) ons te likken (= lec), 
mem (Hier, 200 sqq) - Hebreeuv/se letter : = me (= helpen) _ em 

(= hem) : help hem. Men vraagt hulp aan de 
Heilige Geest : alle letters van het Hebreeuw
se alfabet vormen tesamen één zin, 

mens (Herm. 126 + I50 + 157 + Hier, 225 + Gal. 13I + Franc. 70) -
'mensch' = men-sich = leidt zichzelf, 

moerbei (Vert. 64) - 'moer' heeft dezelfde oorsprong als het La
tijnse 'morum', zie aldaar. 
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muis - zie bij 'letter'. 
myson (Vert. 85) - 'beuk' in het Lydisch. = Mus-soet = zoetigheid 

van de muizen : de beukenootjes I 

- K -

nacht (Herm. IJS + Gal. 126) - = nie-acht = niet te achten (vgl, 
'dag' = tag = te-ach = te achten), 

nachtegaal (Gal. 42) - = nacht + gal (= gai-hel : duidt op een 
hoge stem, vgl. het Latijnse gallus en het 
Nederlandse galm) : 's nachts verblijdt die 
vogel ons met zijn hoge stem. 

nijd (Herm, 94) - Van 'niet' = niets : men heeft niet wat iemand 
anders heeft, 

nun (Hier. 211 ) - Hebreeuwse l'etter. Is de ontkenning 'nee' : alle 
letters van het Hebreeuwse alfabet vormen te-
samen één zin. 

- O -

obelisk (Hier, 154) - zie O(Ï?,\IVKOS 

oosten (Franc. 81 + Hisp. 52) - 'Aust' = autste = oudste : de mor
gen (dus het oosten) is het oudste tijdstip 
van de dag. 

* 



I 
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- P -

papegaai (Gal. 4I) - = papen (= clerus, duidt op pracht en kost
baarheid) + gaai (= bonte ekster). 

pe (Hier. 226 sqq) - Hebreeuwse letter, = phe = vee : duidt op de 
aardse gesteltenis van de mens, wanneer hij 
zich niet tot God richt. Alle letters van 
het Hebreeuwse alfabet vormen tesamen één 
zin, 

peer (Vert, 101) - Van 'weer' = verdedigen, weren : wilde peren 
schijnen zich te verdedigen tegen wie hen 
wil opeten. 

phe- zie 'pe'. 
piloot (Hier, 226)- een eerste stuurman. Hij had vooral twee ta

ken : hij moest zich oriënteren door middel 
van een 'pil' (= pijl, de jacobsstaf : een 
instrument bestaande uit een lat met regel
bare dwarslatjes) en moest bovendien het 
peillood gebruiken. Piloot = pil + loot, 

piramide (Hier. 99) - symboliseert het vuur = vuur-raara (vuur is 
verv/ant m.et 'voeren' = leven : vuur symboli
seert het leven). Bovendien kan 'vier' zowel 
'vuur' als het getal 'vier' beduiden : een 
piramide bestaat uit 4 driehoeken (p. I5I-
155). 

planarati (Gal, 11) - Gallische naam voor een ploeg, cfr. Plinius, 
18, Naturalis Historia, 18,48 (172), = '^plo-
merat' = plog met rat = een ploeg met een 
wiel (rad), 

plant (Herm. II5 + Hier, 226) - = be-lant = houdt de aarde, of = 
'pe-lant' = aan het land, aan de aarde toe
vertrouwd (']̂ ' duidt op een gehechtheid aan 
de aarde, vgl. 'pe' of 'phe' = vee), 

pruim (Vert. 62) - = pur-ruimen = zuiver leegmaken (ontlast de 
darmen). 

- Q -

q.uof (Hier. 229 sqq) - Hebreeuwse letter. = 'qua-af' = afweerder 
van het kwade = de Heilige Geest, Alle letters 
van het Hebreeuwse alfabet vormen tesamen één 
zin. 
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- R -

res (Hier . 256 sqq) - Hebreeuwse l e t t e r . ' R i s ' = r i j z e n , doen op
s t i j g e n . Duidt op de Hei l ige Geest die de 
mens doet ops t i j ge n u i t z i j n aardse gebonden
he id . Alle l e t t e r s van het Hebreeuwse a l f a b e t 
vormen tesaraen één z i n . 

- S -

3amecht (Hier, 214 sq.q.) - Hebreeuwse letter. = Saii-echt = samen 
hechten : doelt op de binding geest-vlees 
die de duivel tracht te verwezenlijken. Alle 
letters van het Hebreeuwse alfabet vormen te-
samen één zin. 

schip (Herm, IO6-IO7) - Van scheppen (= maken) : een schip moet 
met zorg gemaakt worden (vgl. het Latijnse 
'navis', zie aldaar). Bovendien was het eer
ste schip, de ark van Noë, gemaakt op last 
van de Schepper. Scheppen (maken) is afgeleid 
van scheppen (= putten) : de zoon krijgt het 
leven uit het vat (de vrouw) waarin de vader 
(= vat-er) zijn zaad stort (p. 109)» 

sein (Hier, 24I sqq) - Hebreeuwe letter. 'Scyn' = "schijnen" of 
"beeltenis" (een beeltenis schijnt te zijn 
wat ze uitbeeldt). Doelt op de H. Geest die 
de mens, die een beeltenis van God is, tot 
het hemelse licht brengt. Alle letters van 
het Hebreeuwse alfabet vormen tesamen één 
zin, 

sfinx (Herm. 152 + Hier. I24) - = 'sie-phink' : ze vangt (phink) 
de mensen die haar zien (sie) doch haar niet 
begrijpen; ofwel = 'spi' (= spieden) - hing 
(van hangen : duidt op de wil van God die al
les ophangt)' : we moeten er de wil van God 
in zien. 

sir (Hisp. 88) - Engelse aanspreektitel. Van 'seer' = heer, 
Sire (Hisp, 86) - Franse aanspreektitel voor vorsten. Zie 'sir'. 
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slang (Hier. 218) - Doelde oorspronkelijk alleen op hét serpent; 
de duivel : = siel-hang : hangt onze ziel op, 
wurgt onze ziel. 

staf (Hier. 127) - = sta-hef : heft degene die staat. 
staffa (Franc. 49) - Italiaans voor 'stijgbeugel'. Zelfde oorsprong 

als 'staf' : de stijgbeugel heft de ruiter 
omhoog en doet hem in het zadel staan : sta-
hef. 

sterven (Herm. 154-136) - = 'ste' (= 'plaats' of 'stevigheid') + 
'erf' (= erven) : = 'eeuwig bezit van plaats' 
of 'stevige erfenis'. Het anagram van 'sterf' 
is 'frest', d.i. 'freest', vreest (door vrees 
bekomen we het eeuwig leven) of 'fre-est', er 
is vrede. 

susan (Franc. 101) - Syrisch-Babylonisch woord voor 'lelie'. Van 
'suten' of 'sussen' = zoet maken : de hoop 
(waarvan de lelie het symbool is) maakt zoet. 

T -

tau (Hier . 247-270 + Gal . 124) - Hebreeuwse l e t t e r . Doelt op het 
Kruis : ' t e - a u ' = naar he t oude : het h e r s t e l 
van de band tussen God en mens. Alle l e t t e r s 
van het Hebreeuwse a l f a b e t vormen tesamen 
één z i n , 

tempel (Hie r , 237) - = tem-pe-hel = verhoging (hel = hoog) van ge 
temd (tem = tam) vee ( p e ) . Als de mensel i jke 
zwakte getemd i s wordt de mens een tempel 
van de Hei l ige Geest , van God. Oorspronkel i jk 
doelde ' t empe l ' a l l e e n op ons l ichaam, l a t e r 
ook op een gebouw, 

zhet (Hie r . 173 sqq) - Hebreeuwse l e t t e r . = het het = het Hoofd => 
God. Al le l e t t e r s van het Hebreeuwse a l f a b e t 
vormen tesamen één z i n , 

touw (Hier . 259) - = t e -hau = te houden. 

# 
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- u -

uur (Hier. 172) - 'ur' duidt op de volmaaktheid (zie 'Mercurius) i 
de tijd is kostbaar : we moeten hem dus goed 
gebruiken, 

* 

- V -

vader: zie 'schip' 
varken (Hier. 228) - = verken = ver-ken = ver van het kennen. Het 

varken is het symbool van de mens die zijn 
kennis niet richt op God en aan de aarde ge
bonden blijft. Zo iemand is een varken, 

vau (Hier. 160 sqq) - Hebreeuwse letter. De V doelt op een open-
gevouwen H.Schrift waardoor we de zaligheid 
bereiken. Alle letters van het Hebreeuwse al
fabet vormen tesamen één zin, 

vier (Hier. 151-153) - betekent zowel 4 als vuur : het getal vier 
duidt op het vuur waarvan de piramide het 
symbool is. Een piramide is trouwens gevormd 
uit 4 driehoeken die de H, Drievuldigheid 
symboliseren, 

'fyg' = 'fyghy' = gij verfoeilijke ! De verboden 
vrucht die de zondeval veroorzaakte was een 
Indische vijg, 

- Italiaans voor 'gewelf'. Van 'vout' = voute 
(een gewelf), verwant met 'vouw' en 'vouwen', 

= vro-haw : houdt in het huwelijk de vreugde 
erin. 

* * 

* 

- W -

war' = 'wi-ar' = wat uitgestrekt vertoeft ('ar' 
= traag, dralen, vertoeven, tegengesteld aan 
'ra' = ras, snel). 

vijg (Verti 76) -

volta (Hier. I60) 

vrouw (Gal, 31) -

waar (Gal. 123) -
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weduwe (Herm. 86-88) - 'widue' = wit + hu (= huwen of houden) : 
wie met wit gehuwd is of wie het wit (als 
kleed) houdt. Alhoewel zwart nu de uitge
sproken kleur voor rouw is droegen de Cimbri-
sche vrouwen witte rouwklederen om een sym
bolische band te verbeelden met de afgestor
vene echtgenoot, zoals ook de priesteressen 
in het wit gekleed waren omwille van de zui
vere band die hen met God verbond. Ofwel wa
ren de weduwen in het wit omdat ze met een 
witte ziel (de afgestorvene) gehuwd waren 
(het lijk was ook in het wit omdat het naar 
een gelukkiger leven ging), 

v/erk (Gal, I50) - = 'wer-rec' = uitbreiding, rekking (ree) van het 
verdedigen (wer = weren), 

westen (Franc. 81) - Van 'geweest' van het ww. zijn. Zie verder 
onder het Latijnse 'vesper', 

wijn (Gal. 128) - zie etymologieën uit de "Origines", 
wijs (Herm, 112) - = wy-sie = wie wijd ziet, 
wind - zie het Latijnse 'ventus', 
winter (Vert, 58) ~ = teer op de winst (vgl, 'hiems' = hui-heera >= 

bescherm je tehuis). Bovendien zit in de naam 
opgesloten dat er dan veel wind is, 

wol (Hier, I91) - doelt op het Lam Gods, Verwant met het ww, wil
len : de wil van de mens om God te bereiken, 
Doet bovendien denken aan vol : wol =n'"vol = 
twee keer vol (p. 198). 

- X -

xain (Hier. I66) - Hebreeuwse letter. = 'Hics-an' of 'higs-an' 1 
duidt op de haast. Alle letters van het He
breeuwse alfabet vormen tesamen één zin. 

-» 
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- Z -

zade (Hier, 229 sqq) - Hebreeuwse letter. 'Stades' of 'stats' = . 
genitief van 'stade' of 'stat' : = van de 
toestand. Alle letters van het alfabet vor
men tesamen één zin : 'stades' vormt tesamen 
met de volgende letter (de quof = qua-af = 
afweerder van het kwaad) een aanroeping tot 
de H. Geest : 'die het kwaad van heel onze 
toestand afhoudt'. 

zadel (Franc. 47) - Van 'sat' = zat (van 'zitten'), 
ziel (Hier. 224) - 'siel' = sie-el = zie hoog : de ziel, de geest 

vat het hoogste van wat we zien. 
zomer (Vert. 62) - 'som-er' = wie opstapelt (som = samenbrengen, 

verwant met 'sara' = samen), vgl, het Latijn
se aestas = tast aas, voedsel op, 

zon (Herm. 159) - De zon heeft de drie eigenschappen, uitgedrukt 
door het woord 'son' : gezond maken, zoenen, 
verzoenen, 

zwart (Herm. 87) - 'swart' komt van 'swar' = zwaar : het is een 
zware kleur. 

* 
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Baetus:202 
Baiao:184,191 
Baltische ^ec:121,125 
Bannomanna:121 
Bcarbicux,Toussaint do:85 
Barrefelt,Hendrk:60 

97, Basel:260 
Bp.silius: zie Heroldus ,Ioannes 
Baskisch:287 
Batavi:92,198 
Baten,Carolus:282 
Bavarisl20 sqq 
Bc canus , TiXnout: 29 

Catharinas42 
Gerard:28 
Isabeau:42 
Niclaes:29,49 

Beek:28 
Beke:28 
Beken,Liven Van der-:zie Torrentiu8,Laevinus 
Beieren:197 
Belgae:117 
Belgen:190 
Belgisch:91,94 
Bollogera,P.J.Van:287 
Bellovaci:97 
Berchcrn:93 
Bergen:121 
Bergones: 204 
Bergusa:204 
Bernarr'.,Ph:273,276 
Bcrnouille:zie Bernuy 
Bernuy,Ferdinando de s 36,37,4O-41,42,60,6I 

Ferdinando I de:37 
Isabcau de:37,40,42,44 

Berosus:106,202,239 
Besnior,Pierre:84 
,Bezere,Diego Dias:33 
Bijbel:67,100,107,224,254 
Bijbels:286 
Billohc,Charles:76 

Binche:93 
Biset,E.:84 
Bodincus:134,190 
Boduognat:190 
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Bruxella,de: zie Brussel Philibert va.n 
Bruxolles,de:zie Brussel,Philibert van 
Buchanan,George:57 
Buffon:285 
Burgondi i :120 sqq 
BusbGcq,do:zie Busboquius 
Busboquius,.-ugerus Ghislenus: 54, 58,63, 
Bus.Mle»259 
Busius ,Nicola:^,s:29 
Bussaert,Ursula:44 
Butleigh,John Webb of;287 

Boeg:124 
Boerebistas:122 
Boesbekeizie Busbequius 
Bohemensl97 
Boii:125,192 
Bolognas 32,192 
Bo:nberghe(n), .ntoon van; 37 ,62 

Cornells van:36,37,38,40, 
42,44,59,60-61,62,63 

Cornells I van:37 
Daniel van:37 
Frangoise van:44 
Isabeau van:37 
Karel van:36,37,38,40,44, 

59,60-61,62,63 
3oncn:94 
Bordea-ux? 32 
Boreas:135 sqq 
Borgerhouts93 
Bosporus Cimmeriorum:192 
Bouillon,Godfried van:95,197 
Boulonois,E.do s 07 
BovaGi:94j95 
Bovekercküszir Glercq 
Box,Richard:48 
Boxhorn(ius) jLIarcus: 84, 286 
Brabander(s)s 64,97,189,190 
Brabant:50,69,97 
Brabantiones:97 
Brabants;190,197 
Brabo:97,101 
BranchidaG:197 
Branchussl97 
Brandes , Joha,nnes : 56 
Brratispantiurns97 
Brazilië: 280. 
Brennus;118 
Breslaus78 
Breta,gnesll7 
Briga:202 
Brigantium:211. 
Brit:55,207 
Britanni:123,124,é89 
Britanni-.;117,123,124,193,204 
Brits:54,193 
Brouwer, P. C. de: 6, 23, 29 , 30, 31 
Brugge:88,94,95,239,287 
Brunichildis s199 
Brussels93,258,287 
Brussel,Philibert van:65 
Brusselaars:99 
Brusseliusszio Brussel,Philibert van 

C 

Cacus:215 
Cadiz:291 
Cadmus:160,162 
Caesar:92,93,94,103,192,193,239,243,281 
Cain:115 
Caius:151,191 
Caladunum:204,214 
Calatia:191 
Cales:191,210 
Calicula:191 
Callipolis:191,192,210 
Caraden,V/illiara: 01-82 
Camillus:214 
Canopus:l66,170,171,172,173,252 
Cappado ei ë:13 2 
Cares:203 
Cariovaluus:199 
CaritatiE,Donus ~ :zie Liefde,Huis v:̂.n 
Carlier,J:6l 
Carmenta:230 
Carolus:199,215 
Ca.rpentier, Georges: 44 
Cassanio,Ioani: ies :62 
Castor:109-110,134,250 
Catcrus.1'hoodorus,69 
Catullus:183 
CayasjGabriel de:27,35,69,79 
Centrones;94,221,284 
Ceres:119 
Cet(h)im:107,203 sqq 
Cetii:203 
Cetinus:zie Cethim 
Cutis:204 
Cetium:204 
Chaibal:202 
Chaldeeën:110 
Chaldeeuws:l60 
Chalmot,J.N.de:24,26,41 
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Cham:107,108,115,185,192 
Chaiiieses;108 
ChanpolliorijFrangois: 290 
Chaon:192,195 
Chaona:192 
Chaoniasl92 
Chaoniërssl95 
Chauci:197 
Chaudfontaine s 67 
Childebertsl99,218 
Childerik;199,218 
Chilperiksl99,218 
Chineess 267 
Chonia;192 
Chorasrausini si20 
Christus;109,110,122,134,142,152,161, 

163,164,168,171,175,178,182,193, 
194,200,207,229,230,231,232,233, 
234,236,237,242,250,251 

Chrysaor;206 
Cicero, <iuintus Tul l ius : 9 3, 218, 281 
Ci l ices :204 
Cil iciës202,204 
Ciinbri:70,71,91,92,lO5,106sqq,117, 

119,120,12v,132sqq,135sqq,157,l68, 
184,187,169sqq,197,240sqq,284 

Cimbrisch;76,95,110,115,117,118,119, 
120,122,125,126,129,130,132sqq, 
125sqq,139,140sqq,l60,l62,171,183,-
184,135,186sqq,196sqq,201sqq,- ^ 
223sqq 

Gimnieriis70,71,106sqq,lll,112,ll6, 
123,127sqq,132sqq,135sqq,189sqq, 
215,240sqq 

Claudianus,Claudius:97 
Clefeldus,Goorgius:56 
Clercq,Marie,de Bovekercke:37 
Clodio:199,210 
Clodius;199 
ClodomiruR;199 
Clodovaeus2 199,218 
Clotariussl99,218 
Clotildis;199,218 
Clovissl99 
Clusius yCarolus;57 
Coisch:107 
Colchi;132 
Collegiu::i Trilinijue:6, 30,83 
Columbus:285 
Conmendone:zie Comnendonus 
Commendonus,PranciECus:53,72 
Coppens,J.A.s24,26 

Cordes,Agnes des:44 
Anna des:36,37,44 
Anna II des:44 
Bastiaen(Baptista) de8:62 
Catharina des:25,36,37,40-44,48 
Ferdinand dess44 
Isabeau des:44,61,62 
Jacques des:37,44,59,60 
Jacques I des 144 
Jacques III des:44 
Jean des:44 
Jean I des:44 
ivlagdclene des:44,61,62 
iferguerite des:44 
Marie' des:44 
Sara des:44, 
Simon'des:44 

Coreraans,Mochtililis: 29 
Corochus:199 
Correas,Gonzalo:287 
Cotta,Lucius Aurunculeius:93 
Cremer:zie Mercator 
Crocus:199 
Croesus:127 
Cromna:132 
Cronia:65,67,72,106-110 
Crotildis:2i8 
Cumae:184,191 
Cumeriura Promontoriumsl91 
Cupido:165 
Cuvier,Georges:289 
Cyclopen:98 
Cyprus:120,203,204 

D 

Daae:112,ll6sqq 
Dacae:ll6sqq,120 
Dacirzie Dacae 
I)acië:121,197 
Dacisch:118 
Dagobertus:199 
Dani:120sqq,124 
Dania:119 
Daniken,0tto von:286,289 
Danzig:56,72,73,121,137 
Daphca:205 
Daphnis:193 
Davi:l l6sqq 
Iirabus:202 
Decenous:122 
DeG,John:54-55 
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Deens:287 
Dei Palici;185 
Demunde:121 
Dendermonde t59 
Denemarken s123 
Dertusani:204 
Deucalion:107 
Deurne:92,93 
Diablintes;94,95 
Diana:119 

- Astra toias l29 
Didyma:197 
Diets:5,81, l l l ,112,118,140sqci ,190, 

209,220,221,223,224,240,255,278, 
282,283,287 

Dietsers sl57 
DiksrauidGs94 
Dio Cassius:281 
Diüdorus Siculus:102,102,243 
Diomedes:134 
Dis:191 
Dispater:191,194 
Dius:218 
Divico:190 
Divitiacus:190 
Dodanim:107 
Dodüens::zie Dodonaeus 
DodonaeusjRembertus:57,282 
Dodone:195 
Does,Johan Ve.n der: zie DousanJanus 
Donna:121,124 
Don:122,128,191,192 
Donau:122,133,191 
Dousa,Janus:54,75,258 
H.Drieëünheids161,163,165,171,172-3, 

181,193,223,232,235,252,253 
Drieslinter:94 
H»Drievulr]ighoid:zie Drieëenheid 
DruidGn:137,191,195,194,210,281 
"Duaci:94 
Duinkerken:94 
Duits:146,189,278,287 
Duitser(3)178,141,199 
Duitsland:31 
Du;nnorix:190 
Duret,Claude:81 

E 

Ebro:202 
Ebroinus:199 
Eburones:92,93,133 
Eeras:176 

Egeria:188 
Eginhart:124,196 
Egyptc:102-5,110,137,160,197,205,239,250 
Egyptenaren:107,130,136,l60 
Egyptisch:103,160,162,1665168,193 
EkerGn:93 
Elbe:117 
Eldana:204,215 
Eleonora van Frankri jk:32,53,57 
Eleu3a:203 
Eleusis:203 
Elis:203 
Elisabeth,echrgonote van Filips 11:72 
Elissa:82,107,202 sqq 
Sint:205 
Elyssa:ziG Elissa 
Elysson:203 
Elysii Campi:204 
Engeland:31,55,123,124 
Engels:117,123,146,155,174,176,209,279, 

285,289 
Engelsen: I4I 
Enos:115 
Enyalius:186 
Epirus:192,195 
Erasmus:85 
Eridanus:134 
Erigone:155 
EsclusGjdel' of de l'szic Clusius 
Etara:205,210 
Ethiopië:102-3,104 
Ethiopiërs:107 
Etrurië:184 
Etruriër(s):184,185 
Etrurisch:183 
Etrusken : 185,186,168 
Etruskisch:188 
Euganei:133 
Europa:108,115,118,119,121,123,129,135,136, 

160,161,191,200,203 
Euro5iecërs:107 
Eurystheus:59 
Eusebius Caesariensis:127 
Eva:5,91,113,114,115,201,287 

F 

Faber,Tanaquil:26l 
Falckenburg:zie Falkenburgus 
Falcoburgus: " " 
Falkenburgus,Gerardus:52,72,77,183sqq 
Panesii: 121 
Farina:zie Farinalius 



I 
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Farinaertszie Faril ilius 
Farinalius,Joannes:35 
Faunus:187 
Februa:108 
Fè(b)vre,Tannegui d.e:zie Faber 
Feniciëïl60 
Peniciërs:l60 
Fer'ber,Konstanty:zie Ferberus 
Ferberus,Constantinus:56 
Ferdinand 1:54 
Feronia:215 
FigvGroa,Goniezius Suarez de!72 
Filips 11:27,33,35,52,53,54,57,63, 

65,69,71,72 
Flaminessl75, 25l 
Flavius IosGphus:106,lll,132,240' 
FlGrainguSj.'jrnoldus: 52,76,183 

Joannes:51,52,72,77,183 
Florence:32 
Fontes Ferrati:67 
Foppens,J.F.:87 
Fortuna5l85 
Forum ttonianua: 185 
Francica274,76,196-200 
Francus:191 
Franken:97,98,106,117,118,124,155, 

141,189,196-200,239 
Frankischsl99,251-52, 256 
Frankri jk:31,141 
Frans:95,117,139,200,218,233,278, 

282,284,287,289 
Frans 1:32 
Fransmans 287 
Frederik II vr'.n Pruisen: 71 
grefjellae: 32 
Fregundis:199 
Frey,H.N. :287 
Friesland:117 
Friezen:198 
Frigeridus s199 
Frisches Haff:121 
Fronsacum:221 
Frygiërs:ziG Phrygiërs 
Frygi s ch s zi e Phrygi s ch 
Fuccarus:zic Fugger 
Fugger-f aniilio: 46 

-Christophorus:72 
-Georgius:72 
-Ioannes:72 
-ifercus:72 

r>aasbeckï93 
Galata:191,192 
Galataesll6sqq,184,190sqn,193,209 
Galba:190 
Gallaeus,Philippus:57,87 
Galle:zie Gallaeus 
Galli:94,124,184,189-195,210 
Gallia:91,97,98,105,l33,137,l90,191,192, 

197,204 
Gallica:53,74,76,189-195 
Gallisch:190 
Gange s:114 
Ganus:108 
Garbaldus:199 
Gardameer:213 
Gargori s:206 
Garumna:19ü 
Gdansk:zie Danzig 
Gedanun: " " 
H.GeostsZic God de Heilige Geest 
Gemma,Corneli s:57 
Gemma. Frisius ,Hainerus: 30, 57 
Genabum:190 
Genebaldus:199 
Genebaudes:199 
Geneve;26O 
GGnotrii:192 
Gent:93,94,95 
Gents:285 
Genzericus;125 
Gepidae:120sqq 
Gergotia:190 
Germaajis : 83,112,123,141,190, 218, 283, 288, 289 
Gernania:91,98,103,192,197 
Geryon;202,206-7 
Gesnor(us),Conrad(u3):259,260 
Gessen:205 
Gessoriaci;94,95 
Getae:112,119,120sq[q 
Gete:94,95 
Gibral tar ;203 
Gigantomachia:58,59,64,65,72,82,97-101,281 
Gilimer:125 
Gimer:zie Gomer 
Gnaeus:151,226 
God;60,71,95,102,105,106,II4,134,140,144, 

148-149,150,151,152,156,157,158,161,163, 
165,166,167,168,169,170,172,174,175,176, 

• •/••• 
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177,179,180,182,183,185,186,189, 
193,199,200,223,228,229,230,231, 
232,233,234,237,238,244,251,252, 
256,287 

God de H.Geest:134,l6l,l63,l65,l69, 
170,171,172,173,174,175,176,177, 
178,179,180,181,191,197,223,231, 
232,234,238,244,252,254 

God de Vaders 161,163,168,169,171, 
172,176,181,193,223,232 

God do Zoonsl55-6,l6l,l63,l69,171, 
172,176,181,193,223,232,235,238 

Godrnec:214 
Goickcns,Jacob deszie ïaius 
Goliath;99 
Goltzius,Hubertus5 57 
GoraGrs70,lö6sqq,lll£qq,115,128,132, 

134,192,197,203,240,242 
Gooik;93 
Gorduni:94,95 
Gorgias; é63-264 
Gorp:28 
Gorp, Adria,en Van,Hendrickssone ; 29 
Gotalani;121 
Gothinisl20sqq 
Gotisll8,120sqq,141 
Gotischsl23,289 
Gotland:121,123 
Gotodanica;55,65,72,120-126 
GottigniesjMar.'juerite de:44 
Granvelle,Antoine Perrenot,kardinaal 

des50,57,63,66,67,68,72,79 
Grapheus:69,72 
Grieken;100,107,110,119,121,123,128, 

130,133,135,140,143,144,157,167, 
170,190,194,196,289 

Griekenland:122,127,129,130,184 
Grieks:30,94,99,122,129,156,140sqq, 

I62sqq,189,209,223,249,259,261, 
27 \-G, 27 8, 281, 28 2, 287 , 290 

Griraoaldus:199 
Grobbeïidonk; 52 
Groenland:124,127 
Groensdonck,Josine de:44 
Groesbeeck,Gerard van:25,47,50,63, 

64,72 
Gronovius, Abra.ham: 26I, 264sqq 

Grudii:94,95,239 
Gruter(us),Js24,77 
Grypes:136 
Guadalupe:3 2,10 3 
Guericke,Otto von:281 

Guicciardini,,Ludovico:57,285 
Guichard,Etienne:83 
Gundanundus;125 
Gundobaldus:199 

Guntramus:199 
Guttones;125 

H 

Habis:206 
Hadr ianus :259 
Ha l i zones :132 
Ha lys :152 
Hainmon:119,185 
Harnonia :130 
Harpocrates:51,57,l63sqq,-223,252,255 
Ha,sselt, Augustijn van: 57 
Hebreeën:107,162,285,287 
Hebrouuws:30,71,77,79,80,107,115,140sqq, 

I60,l6lsqq,209,223,224,278,286,288,290 
Hecla:121 
Heilige Geest:zie God do H.Gee at 
Heilige Schrift:zie Bijbol 
Heilig Land:194 
Heist:52 
Holissa:zie Elyssa 
Hellcspont:191 
Helnan,Fordinando:40 
Helman,Hioronymus,Hendrioesone:40,41»44 
Hendrickssone, Adriaen vp.n Gorp: zie Gorp, 

Adriaen Van 
Hendricssone jHierinynus 2Ielman:zic Helman 
Hendrik III van Frajikri jks76 
Hendrik VIII vpji Engeland: 55, 58 
Heneti:zie Veneti 
Horcher,Rudolf:261-2 
Hercules:101,114,128,155,178,185, 206-7, 

232,240 
- Limitaneus:98 

Herde,Johan:42 
Herontals:100 

Heribertus;199 

Hermans 119,155,160,193 
Herman,Jan:77-78 
Hermansal:119 
Hermanstat:119 
Hermathena:74,75,76,139-159 
Herraos:139,155,l60,178,193 
Herodotus:71,73,103,115,116,128 
Heroldtszie Heroldus 
Heroldus,loannes s 260 
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's Hertogenbosch:24,29 
Heruli:120sqq 
Hesperias 202sqq 
Hesperidonsl86,206 
Hesperus:204sqq 
Heyerdahl,Thors268-9 
Hiel:zie Barrefolt 
Hieroglyphica:31,69,74,76,77,82,158, 

160-102,253 
Hieronynus: 118 
Hildericus:125 
Hi l l ev i i :121 
Hi1varenbeek:6,24,26, 29 
Hingenc:52 
Hipponicus:260-9 
Hispalis:202sqq,213 
Hispanis 201sqq 
Hispania:202sqq,213 
Hispanica:74,75,76,201-207Hobokon:93 
Hoef narjel, , J o r i s : 57 
Hollanders: I.90 
Homerus:103,127,173 
HondschotG:94 
Honga'irs/ïiongari je: 32,54, 57, 287 
Hoogduits:190 
Hopperus, Joachini: 25,56,62,79 
Horatius:50 
Horcb:205 
Horus sl63,l65 
Houwaert,Jan-Baptist:57 
Hunavarisl24 
Hungari:120 s qq 
Hunnen:122,124,125 
Hunricussl25 
Hyperborea:46,65,72,135-7,258 
Hyporborei:135sqq 
Hyperion:212 
Hyspapodes:121 

Idothea:103 
Idunaea:205 
Idumaei:205 
lenyssuss 214-5 
leper:94,286 
Ieren:288 
Iers:288 
IJsland:121 
Ilissus:203 
Illyrië:133,191 
Imaous:117,176 
Indiaans:280 

Indic:lll,112,113 
Indisch:280 
InJo-Europecs:5,239,240,283,284 
Indo-Germaans: zie Indo-lhiropees 
Indoscyth ica :47 ,65 ,72 , l l l -4 ,244 ,283 
Insubres:192,218 
Iobal:202 
Ion:202sqq 
lonië:127,128,202sqq 
loniërs:202sqq 
IornandGs:124 
Isaac:174 
Isaur ië :202 
Isis:l63,221 
Israël:242 
Israëlieten:205 
Issedones:136 
Italiaans:I39,209,233,279,282,287 
Italië:31,32,51,108,112,127,130,133,134, 

141,184,185,191,192,197,203,266,281 
Iubal:202 
Iubalda:202 
Iudaea:108 
Iuno:108,119 
lupiter:103,104,108,114,119,134,185,195, 

194,232 
lustinianus:124 
lustinus:206 

Iacchus:187,249 
Ianigenae:112,239sqq,2B4 
Ianus:108sqq,112,134,l60,175,184, 

203,240 
Iapetus:107sqq,249 
Iapygia:184,192 
lapygium Proraontorium:I9I 
Iaxarte3:112,120 
Iberi:201sqq 
Iberia:201sqq 
Iberisch:201sqq 
Iccium Promontoriura:95 

Jacob:172 
Jacob IV van Schotland:7I 
St.-Jan Baptist:28,109,134,185 
Jansen,Hendrik:zie Barrefolt 
Japanse ^irchipel: 284 
Japhet:70,106sqq,lll,112,114,115,l60,l6l, 

162,175,184,185,191,194,197,200,201sqq, 
212,239sqq 

Japhet ic ten:242 
Javan:82,107,202 
Jerenias:228 
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Joden:lü7 
Johannes de Doper: zie Ja,n Bö,ptist 
Jonson,Ben:83 
St.-Jgri spoort:42 
Jozef:239 
Junius, Hadria,nus: 54 
JuttGn:117,124 

K 

Ka le s :94 
K a l l o : 4 0 
Kare l V :26 ,32 ,46 ,57 ,65 
Karel ae Grote:119,124 
Karel i/lartel :199 
Karo l ingon:197 ,199 
Kaspische Zee:201,202 
Ka te ,Lanbor t t e n : 8 5 
Ka twi jk :94 ,95 
Kaukasus:112,114,117,201 
Keizerspoorte:42 
Kelten:221 
K e l t i s c h s 2 8 7 , 2 8 8 , 2 8 9 
Kenpe , ilndré s 287 
Kesse l :284 
Kester:93,284 
Kesteren:284 
Keulen:31,94 
Key, Adria,an: 88 
Kiel,Van:zie Kilianus 
Kiliaen: " " 
Kilianus,Cornelius:56,283,288 
Kipdorps92 
Kirchbe rg :72 
Klu(e)feld,Jerzy :56 
Klein-'.zic 1118,197 
KnevetussHenricus:55,58 
Kortrijk:94,95 
KreGft(sterrebeold):104 
Krimgotisch:54,190,285 
Kronossl06 
Kurisches Haff:121 

L 

Lacon:130 
St.-Lambertuskerk te Luik:50 
Laraech:115 
Lam Gods!l71,175,232,251 

L.anghb,Charles de : z i e Langius 
L a n g i u s , C a r o l u s : 4 7 , 5 0 , 6 8 , 6 9 , 8 0 
Langobarden :z ie Longobarden 
L a n s b e r g e , P h i l i p van:282 
L a t i ó n ( s ) : 3 0 , 5 7 , 8 1 , 9 3 , 1 1 7 , 1 2 3 , 1 4 0 s q q , 1 6 0 , 

1 6 1 , I 6 2 s q q , 1 8 9 , 1 9 9 , 2 0 9 , 2 2 3 - 4 , 2 5 8 , 2 5 9 , 
261 ,274-6 ,278 ,282 ,283 ,287 ,289 ,290 

Lat ium:108 
Laz i :132 
Lech:133 
Leeuwen,Simon van:287 
L e i b n i z : 8 3 
Le iden :8 / t , 26 l ,287 
Lcmpereur, ^mthoine:60 
L e p o n t i i : 1 3 3 
LGrnout:zie Lcrnutius 
Lernutius , Ja,nus : 84 
Leuchtenborg:88 
Leuven:29,31,50,57,239,282 
Levaci:94 
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