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Abstract 
 
Geen enkele taal ter wereld deelt meer met het Oudgrieks dan het Nederlands. Dat 
was in elk geval een wijdverspreide opvatting in de Lage Landen vanaf de late zes-
tiende eeuw. Vele Duitse taalgeleerden zaten op dezelfde lijn. Samen richtten zij hun 
pijlen voornamelijk op Franse collega’s, die hemel en aarde hadden verzet om precies 
hun moedertaal aan het Grieks te koppelen. Deze bijdrage wil laten zien waarom 
Nederlandse en Duitse geleerden dit standpunt innamen en welke talige argumenten 
ze vonden om hun visies te onderbouwen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het 
lijvige, maar vooralsnog nauwelijks bestudeerde Belga graecissans (1730) van 
Wilhelm Otto Reitz, dat aan het einde van deze traditie staat en talrijke aanknopings-
punten biedt om hierop terug te blikken. 
 
 
0. Inleiding1 
 
Anno 2015 haalt het gebrek aan wederzijdse affiniteit tussen de Griekstalige en 
Duitstalige wereld bijna dagelijks de kranten. Enkele eeuwen geleden stonden het 
Duits en het Nederlands duidelijk op betere voet met het Grieks: vanaf 1500 na 
Christus trachtten humanisten in het Germaanssprekende taalgebied innige banden te 
smeden tussen hun eigen moedertaal en de taal van Demosthenes. Het algemene 
achterliggende opzet van deze bijdrage bestaat in het schetsen van een breed overzicht 
van de drijfveren, argumentatiestrategieën en gevolgen van de talrijke vroegmoderne 

                                                           
1  Mijn dank gaat uit naar de uitgevers en reviewers, die me voor enkele onvolkomenheden hebben behoed. 

Alle mogelijke overblijvende tekorten en lacunes zijn vanzelfsprekend voor mijn rekening. De ver-
talingen van de Latijnse citaten zijn van mijn hand. De spelling van de door Reitz geciteerde Nederlandse 
woorden liet ik ongemoeid. 
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pogingen om de Germaanse talen aan het Grieks te koppelen en met elkaar gelijk te 
schakelen.2 In het bijzonder gaat mijn aandacht uit naar het laat-vijftiende-eeuwse 
beginpunt én een belangwekkend achttiende-eeuwse orgelpunt van deze tendens. 
Want zowel naar de oorspronkelijke genese van de Duits-Griekse vergelijkende 
oefeningen als naar het lijvige achttiende-eeuwse boekwerk Belga graecissans, dat 
exclusief aan de Germaans-Griekse parallellen is gewijd, is tot dusver weinig onder-
zoek verricht.3  
 
 
1. Het Grieks: een begeerde jokertaal in heel Europa 
 
In zijn Beierse geschiedenis (Annalium Boiorum Libri VII, opgetekend rond 1521) 
observeert de geschiedkundige Joannes Aventinus (Johann Turmair; 1477–1534) het 
volgende: 
 

Want onze taal, vooral van de Saksen, heeft door de aard en waarde van haar 
letters, door de kracht en het aantal van tweeklanken, door haar declamatie, 
door haar lidwoorden, door haar accent (die we in onze taal tonen noemen), 
door de manier van praten en door overige soortgelijke eigenschappen van de 
woorden een bijzonder grote graad van gemeenschappelijkheid [met het 
Grieks], bewaart zeer veel overeenkomsten met het Grieks en wordt correcter 
met Griekse karakters geschreven.4   

 
De auteur zet zijn bewering kracht bij met een middellange lijst van Griekse 
voorbeelden, die niet in het Duits, maar wel in het Latijn werden vertaald (cf. 
Afbeelding 1). Daarom ligt het niet altijd voor de hand op welk Duits equivalent nu 
eigenlijk wordt gedoeld. De gelijkstelling Pyr (πῦρ, ‘vuur’; Aventinus schrijft het 
Grieks in Romeinse letters; enkel in de kantlijn vinden we enkele met een aarzelende 
                                                           
2  Van Hal (2010:415-417) schetst een heel kort overzicht van de Europabrede tendens om de vernaculaire 

talen aan het Grieks te koppelen. Elders spitste ik me toe op de pioniersrol van Hadrianus Junius, die als 
eerste een band tussen het Nederlands en het Grieks smeedde (Van Hal 2011:198-205). In het eerste deel 
van deze bijdrage grijp ik hier en daar op dit eerder werk terug.  

3  De algemene bijdrage van Trapp (1990), die overigens sterk beklemtoont dat zijn bijdrage beperkt blijft 
tot een eerste schetsmatig overzicht met meer aandacht voor inventarisatie dan voor verklaring, vermeldt 
de oudste Duitse vergelijkingspogingen niet. Bonfante (1953-1954:688-689) noemt ze wel, maar gaat 
niet verder dan een algemene opsomming. Hummel (2005) en Roelcke (2014) spitsen zich toe op latere 
tijden van Duits-Griekse gelijkstellingen. Ruttens (2004:438) opmerking dat Reitz’ Belga graecissans 
nauwelijks werd bestudeerd blijft anno 2015 onverminderd van kracht. 

4 “Noster profecto sermo praecipue Saxonum, literarum natura et potestate, diphthongorum vi et numero, 
syllabarum pronuntiatione, declamatu, articulis, accentu (quos et nostra lingua tonos vocamus), ratione 
loquendi, caeterisque huiusmodi dictionum proprietatibus, maximam habet communitatem: plurimum 
retinet commercii cum Graecorum lingua, rectiusque literis Graecis scribitur” (Aventinus 1710: 14; cf. 
het online raadpleegbare handschrift Aventinus 1521: f. 52v-53r). 
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hand geschreven Griekse letters) en ignis (Latijn voor ‘vuur’) is zonder probleem te 
ontcijferen: het Duitse woord Feuer lijkt inderdaad goed op het Griekse equivalent. 
Moeilijker wordt het met typhlos (τυφλός), dat net zoals de Latijnse verklaring caecus 
‘blind’ betekent. Maar welk Duits woord voor ‘blind’ lijkt nu op typhlos? Doelt 
Aventinus misschien op ‘trübe’? Zijn publiek moet zichzelf maar behelpen. Aventinus 
besluit met de nogal achteloze opmerking dat ijverigere geleerden veel meer 
voorbeelden zouden kunnen aanhalen. De erudiete Johannes van Dalberg (1445–
1503), zo voegde Aventinus hier nog aan toe alvorens zich weer op de geschiedenis 
van Beieren te werpen, had een lijst van duizenden gelijkstellingen tussen het Grieks 
en het Duits aangelegd (zie Afbeelding 1). 

In meerdere opzichten is Aventinus’ zijdelingse belangstelling voor de Grieks-
Duitse lexicale parallellen belangwekkend: niet alleen gaat het bij mijn weten om de 
eerste bewaarde lijst van Grieks-Duitse correspondenties, maar de bewuste passage 
zou afgezien van de vergelijkende woordenlijst zelf ook nagenoeg identiek – en met 
een voor die tijd niet ongebruikelijke eerder schimmige bronvermelding – worden 
overgenomen in Conrad Gesners (1516–1565) spraakmakende Mithridates uit 1555, 
een naar de bekendste antieke polyglot vernoemde talencompilatie. Daarnaast laat 
Aventinus nog duidelijk zien dat de gelijkenissen tussen het Grieks en het Duits niet 
ophouden bij de lexicale parallellen: beide talen kunnen bogen op lidwoorden, die zo 
apert ontbreken in het Latijn. Ten slotte wijst hij op enkele eerder vage fonische en 
prosodische kenmerken die beide talen zouden delen. In mijn ogen is het daarenboven 
erg betekenisvol dat Aventinus enkele bladzijden verder in hetzelfde werk de stelling 
poneert dat de oude Galliërs en de Duitsers een en hetzelfde volk waren. Deze claim 
maakt hij onder meer hard aan de hand van een vergelijkende woordenlijst tussen deze 
beide talen, ook in dit geval de eerste die als dusdanig werd bewaard (zie Van Hal 
2013-2014). Ook al leverde hij dus een primeur, zowel voor de lexicale gelijkenissen 
tussen het Duits en het Grieks als voor die tussen het Duits en het Gallisch, toch 
beroemde hij zich niet op enige originaliteit: wat het Grieks betreft, verwijst hij, zoals 
gezegd, naar Johannes van Dalberg, de bisschop van Worms, en met betrekking tot 
het Gallisch refereert hij aan zijn eigen leermeester Konrad Celtis (1459–1508). Kan 
het werk van deze humanisten, beiden hoofdzakelijk werkzaam in de tweede helft van 
de vijftiende eeuw, een licht werpen op de achterliggende motieven van Aventinus’ 
vergelijkingsdrang?  

De spectaculair lange lijst van parallellen tussen het Grieks en het Duits, 
opgetekend door Johannes van Dalberg, lijkt al vroeg verloren te zijn geraakt – en dit 
tot grote teleurstelling van vele latere geleerden (bijvoorbeeld Morhof 1708:34). De 
veelvuldige getuigenissen ten spijt5 is het maar zeer de vraag of Dalberg überhaupt 
ooit zo’n lijst heeft samengesteld: recent onderzoek plaatste vraagtekens bij Dalbergs 

                                                           
5  Trithemius (1690:596) heeft het over meer dan 3000 woorden. Zie ook Morneweg (1886:305). 
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Afbeelding 1: Aventinus’ Annalium Boiorum Libri VII, fol. 34v. Bayerische 

Staatsbibliothek, Ms. BSB Clm 282.6 
 

kennis van het Grieks en toonde aan dat er veel mist hangt over de aan hem 
toegeschreven vertaalondernemingen (Walter 2005:141-142). Celtis, die in zijn ode 
op Dalberg diens comparatieve oefening evenmin ter sprake brengt (Celtis 2008:204-
                                                           
6  Creative Commons Licentie: <http://bildsuche.digitalesammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnum 

mer=bsb00029567> 
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209; het gaat om de eerste ode van het derde boek), lijkt zich op zijn beurt niet 
eenduidig over de Gallische taal te hebben uitgesproken. Toch loont het de moeite om 
kort bij de bepalende figuur van Celtis stil te staan, omdat diens invloed op het 
aanleggen van latere Grieks-Duitse en Gallisch-Duitse woordenlijsten wellicht niet 
min was. Het recente betoog van Caspar Hirschi (2012), een revisionistische bijdrage 
tot het netelige natiedebat, steunt sterk op de teksten van deze Duitse humanist. Onder 
historici, sociologen en tal van andere humane wetenschappers is het een bijzonder 
heikele kwestie: mag men voor de vroegmoderne tijd al over het concept ‘natie’ 
spreken? In de laatste decennia voerden modernisten zoals Benedict Anderson 
(Imagined communities, 1983) de boventoon: zij wilden laten zien dat ‘natie’ louter 
een laat-achttiende-eeuwse constructie was. Vandaar werd het tot voor kort als not 
done beschouwd om over nationale tendensen te spreken vóór de Franse Revolutie. 
Sinds kort laat een ander slag van wetenschappers van zich horen: elk vanuit hun eigen 
invalshoek probeerden Anthony Smith en Caspar Hirschi aan te tonen dat nationale 
strekkingen al in veel vroegere tijden de kop opstaken. Hirschi (2012:121) verdedigt 
de hypothese dat het nationalisme zich in vroegmodern Europa heeft kunnen 
ontpoppen doordat Franse en Duitse humanisten zich actief hebben verzet tegen de 
aanspraken van hun Italiaanse collega’s: dit betekende het startschot van een ‘multi-
polaire competitie tussen autonome naties’. Ook al is Hirschi de eerste recente auteur 
die het patriottisme van Celtis zonder meer als een uiting van ‘nationalisme’ durft te 
bestempelen, dan nog moet worden beklemtoond dat Celtis’ chauvinisme op zich al 
het voorwerp van heel wat ouder onderzoek was. Ridé (1977:I, 198-259) typeert Celtis 
tegelijkertijd als de prototypische humanist én als de “apôtre de la Renaissance 
nationale”. Omdat de Italiaanse humanisten zich geregeld meewarig uitlieten over hun 
Duitse evenknieën, ontwikkelde Celtis een grondige afkeer van de klerikale, 
decadente Italianen. Nu huisden de Italianen in het hart van het Romeinse Rijk en 
konden zij aanspraak maken op de erfenis van de Latijnse taal. Voor Celtis was het 
daarom zaak om adelbrieven voor te leggen die niet voor die van de Italianen moesten 
onderdoen. Uiteindelijk kwam hij voor de dag met een erg complexe collage uit de 
klassieke auteurs: enerzijds moet zijn constructie bewijzen dat de Germanen bons 
sauvages zijn, anderzijds smeedt hij een innige en directe band tussen de Germanen 
en de Griekse en Gallische beschaving, evenwel zonder expliciet op talige parallellen 
te wijzen. Dankzij Celtis’ ruimdenkende en creatieve belezenheid konden de Duitsers 
voortaan prat gaan op een geschiedenis waarbij deze van de Italianen enigszins ver-
bleekte: tenslotte dachten vele Romeinen zelf al dat hun taal een dialect van het Grieks 
was (cf. Stevens 2006). De charismatische Celtis heeft een aantal navolgers van zijn 
nogal vergezochte geschiedenisconstructie weten te overtuigen en hen er daarenboven 
toe bewogen om de talige overeenkomsten tussen het Grieks en het Duits (en wellicht 
ook die tussen het Gallisch en het Duits) te inventariseren (zie ook Müller 2001). Waar 
Johannes Trithemius (1462–1516) volstond met enkele verwijzingen naar klassieke 
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en contemporaine auteurs,7 bezorgden Andreas Althamer (†1539) en Wolfgang 
Lazius (1514–1565) vergelijkende woordenlijsten (Althamer 1536:81-82 en Lazius 
1600:31-33). 

Toch maakten ook anderstalige humanisten aanspraak op het Grieks. Te beginnen 
met Celtis’ grootste vijanden, de Italianen. In 1496 legde de Venetiaanse drukker 
Aldus Manutius (1449/1450–1515) in het voorwoord van de Thesaurus Cornucopiae 
et Horti Adonidis, een uitgave van Oudgriekse grammaticale geschriften, een verband 
tussen het Italiaans en het Grieks.8 Manutius’ proloog kan beschouwd worden als een 
warme lofrede op de rijkdom van het Grieks, en dit ten koste van het Latijn. De 
Venetiaanse drukker gaat niet op zoek naar lexicale parallellen tussen de beide talen, 
maar richt zijn aandacht in het bijzonder op één wezenskenmerk van het Grieks, dat 
prominent aanwezig is in het Italiaans, maar geheel ontbrak in het Latijn: in de 
bontheid van Griekse dialecten ziet Manutius een legitimatiegrond voor het bestaan 
van de talloze Italiaanse streektalen. Een oudere generatie van humanisten, met 
Lorenzo Valla (ca. 1405–1457) op kop, had deze talige versnippering van de Graeculi 
(‘Griekjes’) net over de hekel gehaald. Hoewel Manutius enkele navolgers kende, 
waren het vooral Franse geleerden die zich in een later stadium lieten voorstaan op 
een exclusieve relatie tussen hun moedertaal en het Grieks. Net als de Duitstalige 
geleerden hadden zij knarsetandend vastgesteld dat het een moeilijke opgave zou 
worden om de Italiaanse aanspraken op de Romeinse erfenis te discrediteren. Door 
naar het Grieks te grijpen, slaagden de Franse geleerden er net als de Duitsers in om 
de Italianen een hak te zetten. Om het met Demaizière (1982:66) te zeggen: “[a]insi, 
remonter au grec, ce n’est pas renoncer au latin ni le délaisser, mais c’est remonter 
au-delà à la langue et à la littérature par excellence.” Toen in 1556 de Hollandse arts 
Hadrianus Junius (1511–1575) als eerste Nederlander enkele Grieks-Nederlandse 
lexicale parallellen in kaart bracht (zie hierover Van Hal 2011), richtte hij zijn pijlen 
expliciet op de aanspraken die de Fransen hadden gemaakt. Op zijn beurt zou Junius 
worden aangevallen door Henricus Stephanus (Henri Estienne, 1528–1598), die met 
zijn Traicté de la conformité du langage François avec le Grec (1565) de ver-
gelijkende oefening tussen het Grieks en het Frans naar nieuwe hoogten had getild.9 

Dit alles zou de vraag kunnen doen rijzen waarom de Griekse erfenis niet met 
harde hand werd opgeëist door de Grieken zelf. Het antwoord lijkt voor de hand te 
                                                           
7  Trithemius (1613:584-585). Zie Brann (1981:326) en Arnold (1971:77), die ook een interessante 

onuitgegeven passage van Trithemius aanhaalt, waaruit blijkt dat ook Joannes Reuchlin (1455–1522) 
veel geloof hechtte aan een bevoorrechte band tussen de Duitsers en de Grieken, en dat ten koste van de 
Fransen (Arnold 1971:77, noot 21).   

8  Door het twijfelachtige statuut van het bestaan van Dalbergs vergelijkende lijsten was Manutius 
misschien wel de eerste die het Grieks met een vernaculaire taal in verband heeft gebracht. Daarom moet 
ik nu zelf weer vraagtekens plaatsen bij mijn eerdere bewering dat de Duitse claims op het Grieks aan 
die van de Italianen voorafgingen (Van Hal 2011:198). 

9  Reitz (1730:147), die centraal zal staan in het tweede deel van deze bijdrage, nam meer dan honderdvijftig 
jaar later de verdediging van Junius op. 
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liggen. Na de val van Constantinopel in 1453 stierf het door de Ottomanen getergde 
Byzantijnse Rijk een stille dood. Daarenboven hadden die Byzantijnen zich in de 
eerste plaats als Rhomaioi getypeerd, dus als de – weliswaar Griekssprekende – 
bestendigaars van het eeuwenoude Romeinse keizerrijk. Vele naar Italië uitgeweken 
Byzantijnen herontdekten weliswaar het potentieel van hun Griekse identiteit en 
cultuur (zie hierover vooral Lamers 2015), maar door het gebrek aan een institutionele 
omkadering konden zij op den duur weinig tot geen gewicht in de schaal leggen. 
Zodoende konden, nadat Byzantium als Griekssprekende mogendheid van het toneel 
was verdwenen, andere intellectuele elites, voornamelijk Franssprekende en 
Germaanssprekende humanisten, dit prestigieuze taal- en cultuurerfgoed opeisen. 
Deze situatie van het Grieks als ‘jokertaal’  was min of meer vergelijkbaar met die 
van het Gallisch, met dat verschil dat er van het Gallisch nauwelijks taalmateriaal was 
overgeleverd. Net dit totale gebrek aan concrete bronnen vergemakkelijkte voor zowel 
Frans- als Germaanssprekende de volledige vereenzelviging tussen het Gallisch en 
hun eigen moedertaal.10 Hoe de humanisten de innige band tussen het Grieks en hun 
moedertaal dan precies concipieerden én onderbouwden, zullen we in het tweede deel 
van deze bijdrage aan de hand van het achttiende-eeuwse werkstuk Belga graecissans 
van naderbij bekijken.  
 
 
2. De Belga graecissans als Fundgrube van drie eeuwen taalreflectie 
 
In 1730 gaf de drukkerij van Johannes Hofhout Belga graecissans in het licht, een pil 
van meer dan 600 bladzijden. Letterlijk vertaald luidt de titel ‘De Griekssprekende 
Nederlander’. De uit het Duitse Hessen afkomstige Wilhelm Otto Reitz (1702–1768) 
verwijst in een brief zelf naar zijn werk als “diin Griixen Hollander” (De Bonth 1993-
1994:39). De auteur stelde het boek samen toen hij in zijn twintiger jaren leraar was 
aan de Latijnse school van Rotterdam. Hij had ook al enkele vertalingen (uit het Duits 
en Latijn) op zijn actief. Na zijn promotie tot doctor in de rechten (1736) werd Reitz 
in 1742 rector van de illustre school van Middelburg. Zijn ‘rectorale’ inaugurale rede 
over de vernieuwde studie van het Grieks ging helaas niet ter perse. In zijn talrijke 
latere publicaties legde hij zich vooral toe op juridische en wiskundige onderwerpen.11 

Meer dan aan de door Reitz vertolkte originele inzichten dankt de Belga 
graecissans zijn belang aan het documentaire gewicht. Vóór de negentiende eeuw 
vormde ‘historisch-vergelijkende taalkunde’ als dusdanig nog geen academische 

                                                           
10 Zie Van Hal (2013-2014). Langs Franse zijde moeten we het werk van Jean Picard, De prisca 

Celtopaedia libri quinque, vermelden, waarin de auteur probeert te bewijzen dat de geletterdheid van de 
Galliërs aan die van de Grieken en Latijnen voorafging.  

11  Deze alinea is gebaseerd op De Waard (1914), Van der Aa (1852-1877:XVI, 229) en Zuidervaart 
(2010:16, 29). 
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discipline op zich: taalvergelijking en etymologie werden vooral ingezet als 
argumentatief hulpstuk in historische, etnografische en theologische traktaten. Maar 
zoals elders uitvoeriger betoogd (Van Hal 2012), tekenden zich in de eeuwen vooraf-
gaand aan de negentiende-eeuwse institutionele doorbraak toch al ‘disciplinaire’ 
tendensen af: geleerden legden bibliografieën aan die zich toespitsten op historisch-
taalkundig werk, bezorgden uitvoerige states of the art en wijdden beknopte doctorale 
dissertaties aan de thematiek. Op deze wijze ontstond er geleidelijk een corpus aan 
historisch-taalkundige kennis, bijeengelezen uit een grote waaier van erg uiteenlopend 
werk. Zodoende bleef de continuïteit in de taalkundige kennistransmissie door de 
eeuwen heen beter gewaarborgd dan in het verleden vaak werd gevreesd (zie Bonfante 
1953-1954 voor zo’n pessimistische visie). Het werk van Reitz laat treffend zien hoe 
een geleerde uit de vroege achttiende eeuw vruchtbaar gebruik kon maken van het 
substantiële taalkundige corpus dat al bestond en op basis daarvan een aanzienlijke 
steen kon bijdragen aan de verdere uitbouw hiervan. Overlopen we daarom beknopt 
de inhoud van het eerste boek van de Belga graecissans, om aan de hand daarvan na 
te gaan welke argumentatiestrategieën in de zestiende tot de achttiende eeuw gangbaar 
waren om het Grieks en het Germaans aan elkaar te liëren.12  

Na een rijke bloemlezing van citaten uit meer dan twee eeuwen taalreflectie over 
Grieks-Germaanse overeenkomsten (eerste hoofdstuk) en na een vergelijkende 
alfabetstudie (tweede hoofdstuk) behandelt Reitz in zijn derde hoofdstuk de 
traditionele rededelen. Met betrekking tot het lidwoord observeert hij dat 
 

onze grootouders vijf of zes eeuwen geleden enkel het bepaalde lidwoord de 
en het hebben gebruikt, net zoals de Grieken [...]. Het andere lidwoord een is 
geleidelijk in onze taal geslopen – een observatie die we danken aan de ijverige 
geleerde [Lambert] ten Kate.13  

 
Eerder zagen we hoe Aventinus de aanwezigheid van lidwoorden in het Duits al aan 
de orde had gesteld, een rededeel dat in het Latijn geheel ontbreekt. Maar ook de 
andere vernaculaire talen zoals het Frans en het Italiaans konden zich op de aan-
wezigheid van lidwoorden beroepen. Vandaar voegt Reitz er nog de interessante, op 
Ten Kate gebaseerde diachrone dimensie aan toe. Daarenboven merkt de auteur op 
dat zowel Grieken als Nederlandstaligen het lidwoord met het daaropvolgende woord 
laten contraheren: vergelijk τἀργύριον (voor τὸ ἀργύριον) met ’t huis (voor het huis) 

                                                           
12 Boek 2 en 3, die de overeenkomsten in syntaxis, fraseologie en poëzie tussen het Grieks en het Nederlands 

behandelen, verdienen vanzelfsprekend bijkomend onderzoek, en ook over het eerste boek zelf is nog 
veel meer te vertellen. Voor contemporaine samenvattingen van Reitz’ werk kan men terecht bij enkele 
anonieme recensies (Anon. 1731a, b, c). 

13 “De Articulis observatu dignum est, majores nostros ante quinque aut sex saecula solo definitivo de ac 
het usos fuisse, more Graecorum [...]. Articulus alter Een paulatim in nostram linguam irrepsit, quam 
observationem debemus diligentissimo Ten KATE [...]” (Reitz 1730:42). 
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(Reitz 1730:42). Aansluitend op de behandeling van het Griekse lidwoord (m. ὁ, vr. 
ἡ, onz. τό) wijst Reitz op de aanwezigheid van dezelfde drie geslachten in het Neder-
lands: Fransen en Italianen moeten zich in de grootste bochten wringen om het bestaan 
van het onzijdige geslacht in hun moedertalen hard te maken (Reitz 1730:43). In het 
Nederlands én in het Duits – net zoals vele van zijn tijdgenoten trekt Reitz als geboren 
Duitser geen strakke scheidslijn tussen beide talen en voert hij ook af en toe Duitse 
voorbeelden op – is er zelfs sprake van gedeelde fouten of gedeelde twijfelgevallen 
bij het gebruik van de geslachten (Reitz 1730: resp. 46; 44). Reitz neemt zijn tijd om 
het belang van het tweevoud – afwezig in het Nederlands en in nagenoeg alle andere 
contemporaine vernaculaire talen – als zelfstandig getal in het Grieks te ondergraven 
(Reitz 1730:50-52). In de verbuiging zijn er verscheidene parallellen te noteren. Zo 
eindigt zowel de Griekse als de Nederlandse accusatief van adjectieven op -n 
(vergelijk bijvoorbeeld ἀγαθόν en goeden). De vrouwelijke woorden in de nominatief 
eindigen op -e (vergelijk μεγάλη en groote) (Reitz 1730:55). Verder wordt er ook 
gewezen op de parallellen in de vorming van de trappen van vergelijking: aan goet, 
beter en beste beantwoordt ἀγαθός, βέλτερος en βέλτιστος – zoals de auteur aangeeft, 
was deze parallel al een soort klassieker (zie Van Hal 2010:459, waaruit blijkt dat ook 
de voorstanders van de Duits-Perzische band een soortgelijke overeenkomst als 
doorslaggevend argument aanvoerden). Een nauwgezette vergelijking van het werk-
woordelijk systeem van beide talen is een ernstig desideratum, zo noteert Reitz bij 
aanvang van het vierde hoofdstuk (Reitz 1730:57). Niettemin wijst hij, wellicht op 
basis van Ten Kate, op de parallelle klinkerwisseling (in permutandis vocalibus), 
zoals λείπω ‘ik verlate’ versus λέλοιπα ‘ik verliit’. Voorts brengt hij gelijkaardige 
uitgangen onder de aandacht: naast de welbekende gelijkenis in de infinitiefuitgang 
(vergelijk -ειν met -en, zie Van Hal 2010:235) richt hij zich eveneens op de overeen-
komsten in andere wijzen: de eerste persoon enkelvoud eindigt bijvoorbeeld in beide 
talen op een klinker (-ω versus -e) en de kenletters van het actieve deelwoord lijken 
als twee druppels water op elkaar (-ντ- versus -nd-). Reitz’ strategie is vrij doorzichtig: 
aperte parallellen worden uitvoerig besproken, zeker indien deze niet door het Frans 
worden gedeeld, terwijl de niet te ontkennen verschillen worden geminimaliseerd of 
zelfs onder de mat geveegd. Hierbij zet de auteur ook een en ander naar zijn hand: de 
Franse uitgang van de passé simple op -mes (‘nous allâmes’) is eerder aan het Latijn 
(uitgang -mus) dan aan het Grieks (uitgang -μεν) schatplichtig. Het Nederlandse wy 
slaan bewaart de n wel, en lijkt dus in dit opzicht meer op het Grieks, zo redeneert de 
auteur. Dat de -m-klank van de Griekse uitgang in het Nederlands verdwenen is, laat 
hij fijntjes onvermeld (Reitz 1730:73). Hoofdstuk 5 richt zich op de gelijkenissen in 
partikelgebruik, terwijl woordbouw wordt behandeld in hoofdstuk 6. Het belang-
wekkende zevende hoofdstuk (Reitz 1730:119-135) wil bewijzen dat “de Griekse 
volkeren variatie hebben gebracht in de woorden van de gemeenschappelijke taal op 
een manier die heel erg lijkt op de variatie die de beide Germaanse volkeren [bedoeld 
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wordt: de Duitsers en de Nederlanders] aanbrengen.”14 Anders geformuleerd: de intra-
linguale variëteiten en dialecten in beide talen vertonen dezelfde patronen. Enkele 
voorbeelden: met het Griekse doublet καρδία en κραδία (‘hart’) correspondeert de 
Nederlandse dialectale variatie tussen bron en born. Ook hier weer brengt Reitz oude 
en versnipperde data bijeen, om deze kennis vervolgens te systematiseren en met 
nieuw materiaal te verrijken. Zo reikt de observatie dat aan de Griekse dialectale 
variatie tussen Attisch πίττα en Ionisch πίσσα een ‘Germaanse’ wissel tussen 
Hoogduits Wasser en Nederduits Water beantwoordt, terug tot het midden van de 
zestiende eeuw (zie Colombat & Peters 2009:151 voor een soortgelijke observatie bij 
Conrad Gesner).  

Algemeen valt op dat de argumentatie van de verdedigers van een Grieks-
vernaculaire connectie in twee categorieën uiteenvalt. Nu eens wijzen ze op 
structurele overeenkomsten tussen beide talen (bijvoorbeeld: zowel het Frans als het 
Grieks beschikken over een bepaald lidwoord), dan weer wijzen ze op gedeelde 
vormelijke kenmerken (bijvoorbeeld: de Nederlandse en Griekse comparatief worden 
beide gekenmerkt door een suffix -er). De Franse geleerden zoals Henri Estienne 
beperkten hun argumentatie vaak tot de eerste categorie, terwijl de Nederlandse zich 
meestal in het bijzonder toelegden op de tweede categorie (cf. Demaizière 1991). In 
dit licht is het niet verwonderlijk dat Reitz (1730:162-307) zijn eerste boek besluit 
met een ellenlange lijst van gelijkluidende woorden in het Nederlands en het Grieks, 
die hij zelf uit het werk van een hele schare van vroegere geleerden had geëxcerpeerd 
(opgesomd in Reitz 1730:151-152).15 Zo’n quasi-exhaustieve aanpak was 
uitzonderlijk: vele collega’s-humanisten die de gelijkenis tussen taal A en B wilden 
aantonen lieten het bij een loutere juxtapositie van een beperkte set woorden, zoals 
we al hebben gezien bij Aventinus. 

Aan deze vergelijkende woordenlijst gaat een lange beschouwing over de achter-
liggende grond van deze gelijkenissen tussen het Grieks en het Germaans vooraf. 
Want Reitz’ opmerking dat er daarover tot dusver geen wetenschappelijke overeen-
stemming was bereikt, is erg pertinent. 
 

Sommigen beweren dat we deze overeenstemmingen te danken hebben aan de 
Grieken, anderen aan de Scythen of de Goten; er zijn er die alle talen, inclusief 

                                                           
14 “Graecos populos simillima ratione communis linguae voces variasse, qua hodie Germani utrique suas 

variant” (Reitz 1730:119). 
15 In een van de schaarse recensies van de Belga Graecissans wordt het vergezochte karakter van deze 

vergelijkingen bekritiseerd. Ze herinneren de betrokken recensent (Anon. 1731a:23) aan het volgende 
epigram: 

“Alfana vient d’Equus sans doute: 
Mais il faut avouër aussi, 
Qu’en venant de là jusqu’icy 
Il a bien changè sur la route.”  
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het Grieks en het Nederlands, uit het Hebreeuws afleiden, en er zijn er die het 
Keltisch als moeder van de andere talen benoemen.16 
 

Hiermee vat Reitz de destijds gangbare posities prima samen. Hadrianus Junius, later 
gevolgd door zijn jongere naamgenoot Franciscus Junius Jr. (1591–1677), had 
gesuggereerd dat het Nederlands een Griekse oorsprong kende, terwijl de roemruchte 
Goropius Becanus (1519–1573) enkele jaren later trachtte hard te maken dat het 
Grieks uit het Nederlands moest worden afgeleid, en niet andersom (zie over Goropius 
nu Frederickx & Van Hal 2015). De Dordrechtse dominee Abraham Mylius (1563–
1637) en de West-Vlaamse stadsambtenaar Adrianus Schrieckius (1559/1560–1621) 
verdedigden eveneens een Nederlandse oorsprong van het Grieks, maar door het 
Bijbelse primaat van het Hebreeuws toch te respecteren gingen ze omzichtiger te werk 
dan Goropius. Paullus Merula (1558–1607) en Pancratius Castricomius (†1619) 
werkten Hadrianus Junius’ oorspronkelijke lijst met Grieks-Nederlandse lexicale 
parallellen in 1597 nog verder uit door er nog dertig lexicale parallellen aan toe te 
voegen. Weliswaar kozen deze auteurs voor een andere verklaring: de overeen-
komsten tussen beide talen worden nu gezien als restanten van de oorspronkelijke taal 
van Adam na de Babylonische taalverwarring – ofwel als ontleningen ten gevolge van 
de nauwe betrekkingen tussen de beide taalgemeenschappen in een later stadium. Er 
circuleerde nog een laatste mogelijke verklaring, die vanuit hedendaags oogpunt het 
meest vruchtbaar bleek. De Leidse professor Marcus Zuerius van Boxhorn (1612–
1653) reproduceerde Hadrianus Junius’ lijst met Grieks-Nederlandse parallellen in 
een Nederlandstalig werk uit 1647. Hij voerde aan dat deze Nederlandse woorden niet 
op het Grieks teruggevoerd dienden te worden, of omgekeerd. Zowel het Grieks als 
het Nederlands, en daarnaast ook nog talen als het Latijn en het Perzisch, zouden 
afstammen van het Scythisch, een soort hypothetische taal. Het Hebreeuws 
daarentegen behoorde niet tot deze Scythische taalfamilie. Deze zeventiende-eeuwse 
Scythische theorie, een voorloper van de negentiende-eeuwse Indo-Europese leer, was 
door de Leidse arts Johannes Elichmann (1601/1602–1639) in de grondverf gezet en 
later door Boxhorn en Claude de Saumaise (1588–1653), beiden concurrenten aan de 
Leidse universiteit, uitgewerkt. Maar de beloftevolle hypothese verloor in de volgende 
eeuwen heel wat van haar potentieel, omdat vele taalliefhebbers het Scythisch toch 
weer vereenzelvigden met het Germaans of ‘Germano-Keltisch’. Toch blijft het een 
interessante en vooralsnog niet volledig beslechte kwestie: in hoeverre was de 
negentiende-eeuwse Indo-Europese taalwetenschap nog schatplichtig aan deze 
zeventiende-eeuwse theorie? 

                                                           
16  “Alii Graecis deberi contendunt, alii Scythis aut Gothis: sunt qui omnes linguas, atque adeo Graecam et 

Belgicam, ex Hebraeo sermone deducunt, sunt qui Celticam aliarum matrem nuncupant” (Reitz 
1730:136). 
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Keren we terug naar Reitz: welke oorzaak lijkt hem het meest plausibel ter 
verklaring van de Grieks-Germaanse parallellen? Ontlening aan het Grieks wijst Reitz 
(1730:137-138) van de hand: hij herinnert er aan dat de Grieken zelf toegaven dat ze 
voor sommige woorden schatplichtig waren aan de ‘barbaren’. Daarenboven was het 
allerminst aannemelijk dat een taalgemeenschap voor erg basale woorden zoals neus, 
vader, vis en wind leentjebuur zou spelen bij een naburig volk: het belang van de 
zogenaamde ‘basiswoordenschat’ om leenwoorden en erfwoorden van elkaar te 
onderscheiden werd in de achttiende eeuw al goed onderkend.17 Natuurlijk zijn er wel 
andere woorden, zoals Apostel, Bybel, Filozoof, die het Nederlands heeft ontleend aan 
het Grieks. 
 

We onderscheiden dan ook twee soorten van Grieks-Nederlandse woorden. Bij 
de ene gaat het om woorden die de Grieken evenals de Nederlanders uit een 
oudere bron hebben geput; bij de andere gaat het om woorden waarvoor de 
Nederlanders enkel aan de Grieken schatplichtig zijn.18 

 
Hiermee geeft Reitz aan dat hij wel muziek zag in de Scythische theorie, al wordt 
meteen duidelijk dat het wel gaat om een ietwat gemodificeerde (of, vanuit ons huidig 
wetenschappelijk perspectief, wat afgezwakte) versie: 

Maar als het Nederlands niet aan de basis ligt van het Grieks en ook het 
omgekeerde is niet waar, dan rest ons nog een zoektocht naar de beider 
gemeenschappelijke stamtaal, die sommigen Keltisch, anderen Cimbrisch, 
maar wij met de grote Saumaise Scythisch of Gotisch noemen. Wel sluiten wij 
het Hebreeuws niet uit, die ofwel het Scythisch zelf heeft voortgebracht ofwel 
samen met het Scythisch de overige talen als dochters heeft gebaard. Want wie 
zou er nu aan kunnen twijfelen dat alle Griekse en Gotisch-Nederlandse 
woorden die we dadelijk ter sprake zullen brengen uit de Hebreeuwse bron 
komen? Ερα, Airtha, aarde, het Duitse erde uit ארץ [erets].19 

                                                           
17  Zie Van Hal (2010:450-451) voor verdere referenties. Opmerkelijk is dat Reitz zich voor dit principe van 

‘basiswoordenschat’ baseert op een uitspraak van Schottelius (1663:40), die op zijn beurt weer verwijst 
naar een passage uit het uitgebreide oeuvre van de reeds genoemde Adrianus Schrieckius (zie tevens 
Kiedroń 1991:18-19). In het werk van Schrieckius heb ik de bewuste passage echter niet teruggevonden. 
Schottelius lijkt evenwel woordelijk te putten uit Arnold (1649:29), die de naam van Schrieckius in deze 
context geheel niet laat vallen. 

18  “Itaque duo genera vocum Graeco-Belgicarum statuimus; unum earum quas Graeci aeque ac Belgae ex 
altiori origine acceperunt, alterum quas solis Graecis Belgae debent” (Reitz 1730:144). 

19  “Si autem neque Belgica lingua Graecae neque haec illi originem dedit, restat ut communem earum 
matricem quaeramus, quam alii Celticam, alii Cimbricam, nos cum Magno SALMASIO Scythicam sive 
Gothicam statuimus, ita tamen ut ne Hebraica excludatur, quae vel ipsam Scythicam aut cum ea ceteras 
linguas tamquam filias genuit. Quis enim infitias iverit, haec (quae statim adferemus) Graeca et Gothico-
Belgica vocabula ex Hebraeo fonte esse? Ερα, Airtha, aarde, Teut. erde, ex ארץ” (Reitz 1730:138-139). 
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Hierop biedt Reitz nog een tiental andere voorbeelden van Griekse en Nederlandse 
woorden die weliswaar een Scythische oorsprong zouden hebben, maar in een tweede 
stap nog teruggebracht kunnen worden tot het Hebreeuws. Daarnaast verliest het 
Scythisch van Reitz nog meer van zijn hypothetische karakter, omdat het ook met het 
Gotisch geïdentificeerd lijkt te worden. Toch is het erg betekenisvol dat Reitz nog zo 
enthousiast refereert aan de Scythische theorie, die volgens sommige onderzoekers 
niet veel langer had geleefd dan haar bedenkers Elichmann, Saumaise en Boxhorn. 
Reitz sluit zijn beschouwing af met een lang citaat uit Saumaises werk over het 
Scythisch, dat meerdere pagina’s beslaat (Reitz 1730:140-143).  
 
 
3. Conclusies 
 
Het eerste deel van deze bijdrage ging op zoek naar de drijfveren van de vroege Duitse 
humanisten om een band te smeden tussen hun moedertaal en het Grieks. Aan de hand 
van het vergeten werk Belga graecissans ging het tweede deel na met welke talige 
argumenten deze verbinding werd onderbouwd en welke verklaringen er voor deze 
vermeend bevoorrechte relatie werden geopperd. Wat heeft dit onderzoek nu bij-
gebracht? In haar monografie over vroegmoderne Griekse grammatica’s behandelde 
Ciccolella (2008:146) de klopjacht op Griekse parallellen bewust slechts bondig in de 
marge. In haar ogen hebben deze vergelijkende oefeningen immers niets te maken met 
geleerdheid en alles met louter politieke motieven. Natuurlijk heeft Ciccolella het 
deels bij het rechte eind: we hebben gezien hoe Duitse geleerden in de vroege 
zestiende eeuw er wel degelijk een ideologische agenda op nahielden. In navolging 
van Celtis hebben ze hun claims op de Griekse (of Graeco-Gallische) erfenis kracht 
bijgezet door gebruik te maken van taalkundige argumenten, wat uitmondde in een 
krachtmeting met de Franse collega’s, die eveneens aanspraak maakten op de 
nalatenschap van Gallië en Griekenland. Uit het perspectief van de cultuur- en ideeën-
geschiedenis blijkt de studie van zulke teksten dus van groot belang, omdat deze een 
nieuw licht werpen op de vroegmoderne appropriatie van de Griekse erfenis. Maar 
impliceert dit ook dat deze comparatieve oefeningen voor de ontwikkeling van de 
historisch-vergelijkende taalkunde van generlei waarde waren en dat we ze dus, in 
navolging van Ciccolella, als onwetenschappelijk moeten diskwalificeren? Afgezien 
van het gegeven dat politiek en wetenschap zich ook vandaag niet eenvoudig laten 
scheiden, hebben we aan de hand van Belga graecissans kunnen vaststellen dat zulke 
taalvergelijkende initiatieven wel degelijk de verdienste hadden taaldata te 
verzamelen, de mogelijke oorzaken van taalverwantschap in kaart te brengen en 
discussies over kwalitatieve en kwantitatieve methoden aan te zwengelen. Als 
aanhanger van Boxhorns en Saumaises Scythische theorie en als voorvechter van de 
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zoektocht naar morfologische parallellen heeft Reitz laten zien tot welke beloftevolle 
pistes de eeuwenlange reflectie over Grieks-Germaanse betrekkingen heeft geleid.  

Het ziet er nochtans niet naar uit dat de Belga graecissans in zijn tijd potten heeft 
gebroken: het werk werd in de achttiende eeuw nauwelijks geciteerd. Voor de Griekse 
studiën in Nederland braken er ook snel heel nieuwe tijden aan: vanaf het tweede 
kwart van de achttiende eeuw trokken de colleges Grieks van Tiberius Hemsterhuis 
(1685–1766), die er zelf erg originele taalkundige opvattingen op nahield, zo veel 
belangstellende studenten dat Noordegraaf (1996) zelfs gewaagt van een heuse Schola 
Hemsterhusiana. Hoeveel geleerden in dit nieuwe klimaat Reitz’ Belga graecissans 
nog hebben geraadpleegd en zo in uitzonderlijk detail kennis hebben kunnen nemen 
van tweehonderdvijftig jaar reflectie op Grieks-Germaanse taalverwantschap, blijft 
wellicht een open vraag. 
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