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August Leskien, van 1870-1916 hoogleraar in de Slavische talen 
aan de universiteit van Leipzig en kenner van het Litouws, waarvan 
hij de kennis onmisbaar achtte voor de wetenschappelijke studie 
van het Slavisch, bood op de 7de November 1890 in de vergadering 
der Königliche Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften een ver
handeling aan, getiteld Die Bildung der Nomina im Litauischen 1). 
In dat werk deelt hij de Litouwse nomina in naar hun woord
vormende suffixen, terwijl hij bij een aantal dier suffixen onder
verdelingen maakt naar de wortelvocaal der woorden. Hij begint 
met de talrijke klasse der primaire woorden met het suffix 0 - in 
het Litouws a - en bij de onderafdeling met een korte i als wortel
vocaal noemt hij drie substantiva om dan te vervolgen 2): Ich 
verzeichne noch als unklare W orte: zidas ein Stock unten mit Eisen 
beschlagen, auf dem Eise zu gehen; dazu etwa auch: karti zidus 
auf dem Wasser ein flaches Steinchen hüpfen lassen (ein Knaben
spiei). Dat in een werk, waarin enige duizende nomina zijn opge
nomen, ook wel eens woorden voorkomen, waarvan de bewerker 
moet bekennen: non liquet, behoeft niet te bevreemden. In zijn 
Vorwort nodigt Leskien zelf in zo'n geval een latere onderzoeker 
uit een poging tot opheldering te wagen en te trachten het raadsel 
op te lossen. Want raadselachtig inderdaad lijkt dit schijnbare 
(b,;a~ ).ey6p,evov - Leskien had het althans in beide gevallen slechts 
eenmaal vermeld gevonden - en op het eerste gezioht schijnen de 
genoemde betekenissen nauwelijks met elkaar in verband te brengen. 

Leskien had dit woord en deze uitdrukking aangetroffen in de 
lste jaargang van de Mitteilungen der Litauischen literarischen 
Gesellschatt 3) te Tilsit, waar beide worden vermeld als dialectisch 
in het toenmalige Pruisische gedeelte van het Litouwse taalgebied 
en respectievelijk voorkomende in Wischwill en Schadow. In de 
betekenis van: stok wordt het woord hier ziddas geschreven en 
genoemd onder de Litauische Wörter, die im Nesselmann'schen 
Wörterbuch nicht vorfindHch sind. Die ongewone schrijfwijze met 
een verdubbelde d schijnt de kortheid van de i te willen onder
strepen. Toch kan men met reden twijfelen of die korte i hier wel 
op haar plaats is. Er zijn in de door Leskien in zijn werk bijeenge
brachte woordenverzamellng een aantal gevallen aan te wijzen, waar 
een korte i in de door hem geexcerpeerde teksten geschreven staat, 
terwijl men een lange i (y) zou verwachten of waar de korte i althans 

1) Abhandlungen der philologisch-historischen 0la88e der Kön. SächBischen 
GesellBchaft der Wi88enschaften XII, no. 3 (Leipzig 1891). 

2) Blz. 32. 
3) (Heidelberg 1883), 21 en 227. 
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4 OVER EEN EIGENAARDIGE LITOUWSE UITDRUKKING 

niet zeker is. Ik noem hier slechts enkele voorbeelden. Van de drie 
substantivische o-stammen met een korte i als wortelvocaal, door 
hem te voren genoemd, is er een: izas EisscholIe, waarvan hij zegt: 
kann auch yzas gelesen werden 1) en inderdaad komen daarnaast 
in de woordenboeken nog de vrouwelijke vormen yzia en yZè voor. 
Elders in zijn werk vindt men: lytis und lytè Gestalt, Form litis 
Gestalt ... ob y oder i ist nicht mit Sicherheit auszumachen 2). 
Voorts iskrikas zerstreut (die Quantität des i nicht sicher be
stimmbar) 3); myrius (so ist mirius ... zu lesen, vgl. myris) Sterben, 
Tod 4). Dit laatste voorbeeld staat in het te Tilsit verschenen 
Litouwse tijdschrift Auszra van 1884. Ik spaar U verdere gevallen. 
In ons geval, eveneens in Pruisisch Litouwen aO. 1883, heeft Leskien 
evenwel blijkbaar aan dit verschijnsel niet gedacht, en zo hij er al 
aan gedacht mocht hebben, dan is het geheel hem daardoor toch 
niet duidelijker geworden. 

Immers wanneer wij nu zydaslezen in plaats van zidas, dan hebben 
wij hier een allergewoonst Litouws woord voor ons, namelijk het 
woord voor een Jood. In het Litouws is het niet oorspronkelijk en 
als een vreemd woord hoort het dus eigenlijk niet in het werk van 
Leskien thuis: hij heeft het dan ook niet opgenomen. Het is, gelijk 
bekend, ontleend aan Witrussisch zid, terwijl de talen van andere 
aangrenzende Slavische volken, Kleinrussisch zyd, Pools zyd, 
Russisch zid daarnaast invloed kunnen hebben uitgeoefend 5). Want 
het is in alle Slavische talen gebruikelijk. Het Oudbulgaars heeft 
zidovin, dat wegens zijn z uit j aan een Romaanse taal moet zijn 
ontleend, hoogstwaarschijnlijk aan ital. giudeo, waarmede zidovin 
schijnt overeen te komen 6). In lat. judaeus, gr. lovba'ioç ligt dan 
de oorsprong. Een iets jongere vorm naast zidovin is het kortere 
zidin en uit de verbogen pluralisvormen kan zid zijn ontstaan. 

In de Litouwse uitdrukking karti zydus of zydus karti, dat aldus 
geschreven dan ook b.v. in het latere woordenboek van Sereiskis 7) 
voorkomt, staat zydas in de acc. plur. als meervoudig object bij het 
transitieve werkwoord karti, dat: hangen, ophangen betekent, 
inzonderheid, zoals Kurschat 8) heeft: mittels eines Strickes (meis
tens an den Galgen ... ), hängen oder durch Aufhängen tödten. 
Hierbij behoort het Litouwse woord voor een galg, het plurale 

1) Blz. 31. 
2) Blz. 396. 
8) Blz. 32. 
4) Blz. 169. 
5) A. Brückner, Die slavischen Fremdwörter im Litauischen (Weimar 

1877), 158. 
8) M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch I, 423. 
') B. Sereiskis, Lietuviskai-Rusiskas Zodynas (Kaunas 1933). 
8) F. Kurschat, Litauisch-Deutsches Wörterbuch (Halle 1883). 
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tantum kartuvè8 met de afleiding kartuvininkas, wer am Galgen 
hängt oder zu hangen verdient, Galgenstrick, ndl. galgestrop. Zydus 
karti betekent dus letterlijk: Joden ophangen. Wat kan nu dit 
barbaarse en lugubere bedrijf met een zo onschuldig en vrolijk 
jongensspel als het kiskassen te maken hebben 1 

Want dit laatste is, meen ik, de gebruikelijkste benaming in het 
Nederlands, waarvan de definitie in het Woordenboek der Neder
landsche Taal 1) luidt: een der talrijke benamingen, in Noord
Nederland, van het jongensspel dat bestaat in het over 't watervlak 
doen scheren van gladde, platte steentjes, plaatjes lei enz., zoodanig 
dat deze dat vlak beurtelings rakende en er van opspringende, als 
't ware over 't water huppelen. In het Duits wordt het onder andere 
uitdrukkingen frösche 8chmeisun genoemd naar het huppen of 
springen van een kikvors, terwijl de Engelsen spreken van to make 
ducks and drakes d.i. eenden en woerden (mannetjeseenden) maken, 
waarbij men denkt aan het even opvliegen van eenden uit het water 
om er zo dadelijk weer in neer te strijken 2). Wat zou nu in deze 
eigenaardige Litouwse uitdrukking het tertium comparationis 
kunnen wezen 1 

Wanneer men het Deutsches Wörterbuch 3) in voce Jude opslaat, 
dan loost men daar onder meer: Die sociale und rechtliche stellung 
der juden ist gedrückt ... Bie mÜ88en sich durch ein abzeichen ihrer 
kleidung absondern ... und gesondert wohnen ... eine schimpf-
liche todesstrafe wird an ihnen vollzogen, indem man sie bei den 
füszen aufhängt. En dan volgt een citaat: 0.° 1462 am tage Mathiä 
ward zu Halle ein jude Abraham genannt, wegen dieberei zum 
galgen verurtheilet, und weil er sich nicht wolte taufen lassen, nach 
damaliger manier mit einer ketten bei denen füszen aufgehangen, 
und neben ihm auf jeder seite ein hundaufgehenkt. Het is alsof wij 
de lange Nasenstern, de poortwachter van het ghetto in Frankfort, 
in Heine's onvoltooide novelle Der Rabbi von Bacharach ') horen 
uitroepen: Courage I Der krumme Leser war herzhaftig, nannte 
unseren lumpigen Schultheisz einen Lump, und sie haben ihn an den 
Füszen aufgehängt zwischen zwei Hunden, und der Trommelhans 
trommelte. Ook dit wordt geacht te spelen in de 15de eeuw, ten tijde 
van keizer Maximiliaan. In het Deutsches W örterbuch vindt men 
nog twee bewijsplaatsen uit het einde der 16de eeuw (0.°.1594: het 
jaar van Shakespeare's Shylock), waar deze executie wordt genoemd 

1) VII, 3139. 
2) V gl. de Poolse weerga.ve hiervan als puBzczanie kaczek d.i. het loslaten 

of laten vliegen van eenden (in het water) (J. Stanislawski, EngliBh-Poli8h 
and PoliBh-EngliBh Dictionary, Warsaw 1947). 

8) IV, 2, 2352. 
') Cap. Il. 
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en een citaat uit 1535 luidt: zehenken alle Juden 1). Nagenoeg 
letterlijk in het Russisch vertaald vindt men deze infinitivus pro 
imperativo in Gogol's KozakkenromanTara8 Bul'ba 2), die eveneens 
in de 16de eeuw speelt: perevesat' vsju iidovu (ophangen al het 
Jodevolk). Hier is het de uitroep van de woedende fanatieke volks
menigte op een gerucht, dat de Joden gemene zaak hebben gemaakt 
met de Polen bij het ontwijden der Grieks-orthodoxe kerken. Op 
het einde der 19de eeuw moeten er in de Oekraine nog oude gravures 
te zien zijn geweest, waarop een Kozak staat afgebeeld, spelend 
op zijn nationale muziekinstrument de bandoera en zittend in de 
schaduw van · een boom, aan welks takken een Jood en een Pool 
bij de voeten zijn opgehangen 3). 

In het begin der 20ste eeuw begonnen in het Russische rijk de 
revolutionnaire woelingen. Bekend is het dreigement van de toen
malige minister van binnenlandse zaken, tevens chef der gendar
merie, de beruchte Plehwe: Ik wil de Russische revolutie in het 
bloed der Joden en Armeniers verdrinken 4). En een andere chef 
der gendarmerie, generaal von Wahl, richtte tot een vice-goeverneur, 
wien hij een te zachte hand verweet, deze woorden: Ik heb aan 
Z.M. den Tsaar gemeld: daar blijft niets anders over dan ophangen, 
ophangen en nog eens ophangen 5). In 1908 schreef Leonid Andrejev 
zijn aangrijpende Razskaz 0 8emi povesennych, het verhaal van de 
zeven gehangenen: vijf revolutionnairen, onder wie twee vrouwen, 
en twee moordenaars. Ten slotte worden zij twee aan twee, en de 
laatste alleen, naar twee galgen geleid, voor zonsopgang, ergens 
in een bos, niet ver van de zee, op een spoorwegstation afstand van 
Peters burg. 

Zeven gehangenen, maar ditmaal op één rij, ziet men afgebeeld 
in een werkje, dat na de laatste oorlog te Krakou verscheen onder 
de titel Oracow under enemy rule 6). Hier zijn het zeven Polen, door 
de Duitsers in een der buitenwijken van de stad geëxecuteerd. Hun 
voeten hangen boven de grond en wanneer men nu een denkbeeldige 
golvende lijn trekt van de grond af naar de voeten en van de voeten 
weer naar de grond en dit zovele malen herhaalt als er gehangenen 
zijn, dan verkrijgt men een dergelijke lijn als die, welke het vlakke 
steentje beschrijft bij het kiskassen. Of ook: men kan die achter
eenvolgende opknopingen beschouwen· als hoogtepunten boven de 

1) Deutsches Wörlerbuch IV, 2, 990. 
2) Cap. IV. 
3) V. Tissot, La Russie et les Russes. Indiscrétions de voyage (Paris 1882), 

172 (noot). 
4) Russen über Russland. Ein Sammelwerk herausgegeben von J osef 

Melnik (Frankfurt a. Main 1906), 4410 
6) Ignotus, Russische toestanden (Amsterdam 1904), 193. 
8) (Cracow 1946), fig. 4. 
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grond, te vergelijken met de hoogtepunten boven het wateropper
vlak, die het uit het water opspringende steentje achtereenvolgens 
bereikt. Te vergelijken in de verte ook met de hoogtepunten boven 
het water, gevormd door de rij klippen in het Kanaal ten W. van het 
eiland Aurigny, die de naam dragen van les Oasquets, maar die 
door onze Nederlandse zeelieden vanoudsher de Kiskassen worden 
genoemd 1). Zo gezien berust de Litouwse uitdrukking inderdaad 
op een vergelijking, een vergelijking van barbaarse, grimmige, ruwe 
spot, in oorsprong wel voortkomend uit antisemietische gevoelens. 

Naast zydus karti kan men in Litouwse woordenboeken ook 
vinden zydq karti 2), waar zydas in plaats van in de acc. plur. in de 
acc. sing. staat. Dit moet een jongere, latere verbastering zijn, 
want alleen de pluralis is hier op zijn plaats en begrijpelijk. Immers 
het steentje springt niet eenmaal, maar herhaalde malen uit het 
water op en ten behoeve van de vergelijking moet er dientengevolge 
niet één Jood (zydq), maar een aantal, een rij Joden (zydus) worden 
gehangen. Men kan de singularis zydq km"ti ook niet vergelijken met 
de Poolse uitdrukking zyda grzeba6: de Jood begraven d.w.z. zijn 
schuld verbergen (tai6 wintil) , want hier is de singularis op zijn 
plaats. 

Men kan vragen, hoe deze vergelijking in het vreedzame voor
malige Pruisische stukje van het Litouwse taalgebied is gekomen. 
Allicht uit het aangrenzende Russische Litouwen, waar de Litouwse 
woordenboeken, zoals b.v. dat van Sereiskis, haar eveneens ver
melden, al komt de uitdrukking in het W örterbuch der Litauischen 
Schriftsprache van Niedermann e.a. niet voor; het is dan ook minder 
een uitdrukking van de schrijftaal dan wel van de levende volkstaal. 
En Russisch Litouwen behoorde tot de zuidwestelijke goeverne
menten van het tsarenrijk, waar de Joden uitsluitend moesten 
wonen, en dan bepaaldelijk in de steden en dorpen, niet op het land. 
Zij woonden daar meestal opeengepakt in afschuwelijke omstandig
heden onder een niet zelden latent of openlijk vijandige fanatieke 
bevolking; men denke aan de pogroms, die oogluikend geduld en 
zelfs wel werden in de hand gewerkt door een misdadige overheid. 
Das Ansiedlungsrayon wartet noch auf seinen Dante, schreef M. 
Virtus in het hoofdstuk Die J uden in het verzamelwerk Russen 
über Russland 3), dat in 1906 te Frankfort verscheen. 

Er is een Kleinrussisch of Oekraiens sprookje opgetekend 4) 
waarin een hebzuchtige pope min of meer de rol vervult van Goethe's 

1) Woordenbo~k der Nederlandsche Taal VII, 3139. 
2) A. Lalis, A dictionnary of the Lithuanian and English languages (Ohicago 

1903). 
3) Blz. 566. 
4) V. Tissot, La Russie et les Russes (Paris 1882), 38-47. 
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Zauberlehrling, in zoverre dat hij de wonderdaad van zijn geheim
zinnige begeleider: het in het leven terugroepen van een op sterven 
liggende prinses, waarvoor de koning een rijke beloning had uit
geloofd, tevergeefs tracht na te doen en daarom als alternatief tot 
de galg wordt verwezen, waarvan zijn metgezel hem op het laatste 
ogenblik redt door zelf het kunststuk nogmaals te volvoeren. Die 
geheimzinnige begeleider ontpopt zich aan het slot als Sint Nicolaas, 
in Rusland hoog vereerd. Van S(int) Nicolaes houden sy veel, deelt 
Nicolaas Witsen o.o• 1665 ons in zijn Russische reisaantekeningen 
mede 1): een Russ. overste seyde tegen een van mijn bekende: 
S(int) N(icolaes) is in den hemel de naeste aen Godt en hy succe
deert de selve in zyn af zyn of sterven. Reeds anderhalve eeuw 
vroeger had Sigismund von HerbersteÏn geschreven 2): Nicolaum 
Barensem inter sanctos in primis venerantur deque eius plurimis 
miraculis quotidie praedicant. In die mirakelen en wonderverhalen 
wordt hij wel in één adem genoemd met God en Maria 3) en meer 
dan één Russische boer geloofde, dat zij gedrieën de Drieëenheid 
uitmaken 4). Zo'n hoge plaats nam deze heilige in het Rooms
Katholieke voormalige Poolse Litouwen niet in en in de Litouwse 
varianten van het sprookje is hij dan ook vervangen door Petrus 6) 
of ook wel verdoezeld tot een onbekende grijsaard, ja een oude 
bedelaar 6). En een Grieks-orthodoxe pope hoorde in het Rooms
Katholieke Litouwen nog minder thuis, des te meer een Jood, 
waarvan de steden en dorpen wemelden, en dat die Jood, als plaats
vervanger van de hebzuchtige pope, wegens zijn inhaligheid moest 
gehangen worden, kon aan de couleur locale van het sprookjeda.ar 
misschien slechts ten goede komen. De Litouwse varianten zijn 
opgetekend omstreeks 1880 en 1900 in het goevernement Suwalki. 

Men mene niet, dat een dergelijk soort van ruwe spot als hier 
ter sprake is gekomen, alleen maar in Oost-Europa. gevonden 
wordt. Evenmin als dit het geval was met de executie zelf zoals 
wij boven zagen. My master's a very Jew, zegt Lanoolot Gobbo 
van Shylock, ... give him a halter 7). 

Er bestaat een zeevogel, die men de fregatvogel noemt, in de 
wetenschap Tachypetes aquila geheten. Geen vogel op de oceaan 

1) Hs. op de Bibliothèque nationale te Parijs: Neerl. 48, fol. 20a. 
2) Rerum Moscovitarum Oommentarii (Basilea.e 1571), cap. IX. 
3) B.v. in een 17de eeuws hs. over St. Nicola.a.s de Wonderdoener (ÖUdo

tvorec). 
4) V. Tissot, La Russie et les Russes (Pa.ris 1882), 27-28. 
ó) A. Leskien und K. Brugman, Litauische Volkslieder und Märchen aus 

dem preussischen und dem russischen Litauen (Strassburg 1882), no. 15. 
e) LietuviSkos pasakos yvarios surinko J. Ba.sa.naviöius (Chicago 1904) 

TIl, no. 37. 
7) The Merchant of Venice TI, 2. 
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vliegt zo hoog en zover van het land en heeft zulk een uithoudings
vermogen. Hij onderscheidt zich door lange vleugels en een diep
gevorkte staart. Vanwege de laatstgenoemde bijzonderheid noemen 
de Portugezen hem rabiforcado: van rabo: staart en forcado: gevorkt. 
Reeds Columbus kende de vogel onder deze naam. Veertien dagen 
voor hij Amerika ontdekte, op Zaterdag 29 September 1492, schrijft 
hij in zijn scheepsjournaal naar het résumé van De las Casas: vieron 
un ave que se llama rabiforcado 1). Columbus bezigt hier in zijn 
Spaanse tekst de Portugese vorm van het woord, want in het Spaans 
luidt de naam volgens de klankwetten, die hier de oorspronkelijke 
f in h veranderen, die thans behalve dialectisch niet meer wordt 
uitgesproken: rabihorcado. Zo noemt hem dan ook De las Casas in 
zijn eigen werk de Historia de las Indias, wanneer hij daar de ge
noemde plaats uit Columbus' journaal met zijn eigen woorden weer
geeft: parecieron por tres veces tres alcatraces y un rabihorcado 2). 
Maar de Spaanse zeelieden noemen deze vogel niet el rabihorcado: 
de vorkstaart, maar met een kleine wijziging en met verspringing 
van het accent el rabi-ahorcado 3) d.w.z. de gehangen rabbi. 

Met een rabbi zullen zij de vogel vergeleken hebben wegens zijn 
zwarte kleur, die doet denken aan de zwarte kledij van een Joodse 
rabbijn. Van de Portugisen ghenaemt ... Rabos Forcados, welck 
syn swarte bonte Voghelen, als Exteren by nae leest men in een 
der oude verhalen van de eerste reis der Hollanders naar Oost-Indië'. 
In dit verband zou men er ook nog op kunnen wijzen, dat in het 
Spaans een zwarte geklede jas een levita wordt genoemd. Maar 
waarom moet die rabbi weer gehangen worden 1 Wanneer men de 
afbeelding van de fregatvogel in de laatste druk van de grote 
Brockhaus 5) bekijkt, dan ziet men hem in zwevende, ja hangende 
toestand hoog boven het water, op het punt, naar het schijnt, om 
zich op zijn prooi neer te storten. Die zwevende, hangende toestand 
in de lucht kan tot de vergelijking hebben bijgedragen. Van Lin
schoten heeft daarvan misschien iets gevoeld, toen hij in zijn Reys
gheschrift op zijn manier vertaalde: rabos forcados, dat is gheseyt, 
hanghende steerten 6). Maar men kan hier ook aan iets anders 
denken. In zijn boek Gatherings from Spain 7) schreef Richard Ford 
een eeuw geleden: The Spaniards, who never lose a chance of a 

1) Scritti di Cri8toforo Colombo (Roma 1892), I, 11. 
2) In de noot bij de vorige verwijzing. 
3) C. Fernandez Duro, La Mar descrita por l08 mareado8 (Madrid 1877), 

166. Cf. M. Nufiez de Taboada, Dictionnaire E8pagnol-Français (Paris 1820), 
I083a. 

4) 008t-Indische ende West-Indische Voyagien (Amsterdam 1619) II, 24b. 
6) (Leipzig 1954) IV, 268. 
6) ReY8-gheschrift van de Navigatien der Portugaloy8er8 in Orienten 

(Werken Linschoten-Ver. XLIII), 33. 
7) (ed. Everyman's Library), 203. 
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happy nickname, or of a fiing at the things of their neighbour, 
whom they do not love. Met die ongeliefde buurman zijn hier de 
Fransen bedoeld; hoeveel te meer zal deze opmerking hebben 
gegolden ten opzichte van de Jews ... and other combustible 
heretics zoals hij elders in zijn werk schrijft 1). Of is het maar een 
losse woordspeling zonder meer in zeemansmond ? Wat kan toch 
ieder dwaas een woordspeling maken, how every fooI ean play 
upon the word laat Shakespeare iemand in een van zijn toneel
stukken zeggen 2). 

Dat tertium comparationis zwart naar aanleiding van de zwarte 
kledij van rabbijnen of van Oost-Europese Joden ligt misschien 
eveneens ten grondslag aan het gebruik van het woord zydas in 
het Litouws voor een inktvlek in navolging van hetzelfde gebruik 
van Witrussisch zid, Pools zyd en Russisch zid. In zijn vertelling 
Gospodin Procharcin schrijft Dostojewski de volgende zin: On 
robel ... i stavil na bumage zida (Hij werd verlegen ... en liet 
op het papier een inktvlek vallen). Die inktvlek staat hier vanwege 
zijn Joodse afstamming als object in de gen.-acc. der levende wezens 
en wordt blijkbaar grammaticaal ook als zodanig gevoeld. Iets 
dergelijks zien wij in het Tsjechisch 3), waar zid in de volkstaal 
wordt gebruikt voor een vuile, zwarte streep, streek of veeg, niet 
alleen op papier, maar ook b.v. op een muur of op iemands gezicht. 
En het is in deze betekenissfeer dat wij merkwaardigerwijze de 
Litouwse uitdrukking zydq karti terugvinden in de zin van: bevlek
ken, bezoedelen. Men treft die betekenis aan in het Litouws-Lettische 
woordenboek van Riteris '); de Lettische vertalingen luiden daar: 
traipit, smulët. Hier is de acc. sing. zydq begrijpelijker dan in de 
betekenis: kiskassen, waar men, zoals boven gez!3gd, de acc. plur. 
verwacht, die daar dan ook oorspronkelijk is. Van de uitdrukking 
zydus karti of van haar minder juiste variant zydq karti zou hier 
het werkwoord karti overgenomen kunnen zijn. Of zou men hier 
weer, zoals in het voorafgaande soms het geval scheen te zijn, 
wanneer er sprake is van een Jood het stereotiepe vonnis: hangen 
(karti) hebben uitgesproken? 

Ten slotte, waar Leskien mee begint, het woord zidas in de 
betekenis van een van onderen met ijzer beslagen stok om op het 
ijs mee te lopen. Ook dit woord zal men als zydas willen lezen en op 

1) Blz. 283, vgl. 276: The tenn Jew, it must be remembered, is the acme 
of Spanish loathing and vituperation. 

2) The Merchant of Venice lIl, 5. 
8) P. Vá8a a F. Trávnicek, Slovnik iázyka ceskéh03 (Praha 1946). 
') J. Riteris, Lietuviska-Latviska värdnica (Riga 1929). 
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willen vatten en het dus oorspronkelijk in dezelfde betekenis willen 
voelen als in de uitdrukking zydus karti: kiskassen, al lopen beide 
betekenissen ten slotte wel zeer ver uit elkaar. 

Wanneer men het uitvoerige artikel Jood in het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal l ) raadpleegt, dan leest men daar onder meer 
het volgende: Men spot met de angstige voorzichtigheid der Israë
lieten door te zeggen dat zij niet op het ijs gaan, of er moeten balken 
onder zijn. Een Jood op het ijs wordt dan ook als iets bijzonders 
aangewezen. En dan volgt een citaat uit het Spreekwoordenboek 
van Harrebomée: Er zijn balken onder het ijs, want de Joden 
loopen er op. Wanneer nu volgens deze zienswijze een Jood zich 
dus niet op het ijs zal wagen zonder een betrouwbare stevige stut 
of steun, in welke vorm dan ook, dan kan zeer gemakkelijk door 
metonyInie de naam van jood op zijn onInisbaar steunsel overgaan. 
In het Fries verstaat men volgens het Friesch Woordenboek van 
Waling Dijkstra 2) onder een jOM: een zeepaal die met het dikke 
eind in den grond staat. Zo'n paal staat er dus geheid, stevig in, 
vormt een stevige stut of steun, zoals de van onderen met ijzer 
beslagen stok (ook hier het dikke ondereind) voor hem die veilig 
gesteund op het ijs wil lopen. 

En toch zou men zich vergissen, wanneer men dit woord zydas: 
stok voor in oorsprong identiek zou willen verklaren met zydas 
in de uitdrukking zydus karti, resp. zydq karti, waarin het oor
spronkelijk niet anders dan de eigenlijke betekenis kan hebben. 
Dat is maar uiterlijke schijn: men heeft hier nl. met een volks
etymologie te doen, waaraan een geheel ander woord ten grondslag 
ligt. Want men kan dit zydas: stok toch bezwaarlijk scheiden van 
Witrussisch dzida, waaraan N osovic 3) de betekenis toekent van: 
lans (kop'e), terwijl hij het deIninutivum dzidka definieert: kleine 
lans (kop'eco); stok met een ijzeren scherpe punt aan het eind 
(palkas zeleznym ostreem na kon'ce), waarbij als voorbeeld: chodzic' 
s dzidkoju: met zo'n stok lopen. Het is bovendien ook in deze oor
spronkelijke vorm onveranderd in het Litouws overgegaan. Sereiskis 
geeft: dzida, dzyda: ostryj nakonecnik (scherpe beslagpunt), styk 
(bajonet), kop'e (speer, lans), pika (piek). Ook hier weer in het 
Litouws een vorm met korte naast een vorm met lange i als in 
zidas, zydas en in beide gevallen hebben wij met een ontlening aan 
een Slavisch woord met i te doen. Sereiskis beschouwt dzida, dzyda 
als een ontlening aan Pools dzida, waar het een bekend woord is 
voor: speer, spies, of lans. Volgens Slawski 4) is het in het Pools 

1) VII, 418. 
2) I1, 29a. 
3) 1. 1. Nosovic, Slovar' belorU8skago nareéiia (St. Peterburg 1870). 
') F. Slawski, Slownik etymologiczny ir:zyka polskiego (Kraków 1953-) 

I, 192. 
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sedert de 17de eeuw aangewezen en dan kent men ook Kleinrussisch 
of Oekraiens dzida, vgl. het reeds genoemde Witrussische dzida. 
In de betekenis van: werpspies is het woord dzida eveneens bekend 
in het Servokroaats, waar het in de epische poëzie de epitheta 
ornantia heeft van: tankovita (dun, slank), ubojita (oorlogs-), kos
tanica (eig. benen, maar hier waarschijnlijk: uit hout vervaardigd) 1). 
Volgens Miklosich 2) gaan de Slavische woorden alle terug op Turks 
dzida, waaruit eveneens Hongaars dzsida. Het Litouws heeft dus 
blijkbaar van dzida, dzyda door volksetymologie zidas, zydas ge
maakt. Ook het Servokroaats kent naast dzida een vorm zida, doch 
daar is het woord vrouwelijk gebleven en heeft men het niet met 
zid in verband gebracht. Een certa osedlosti of ansiedlungsrayon 
was daar onbekend. Toch is de spot of scherts in het laatste geval 
heel wat onschuldiger, in ieder geval heel wat minder ruwen 
barbaars dan in het eerste. En summa summarum hoort dus eigenlijk 
het laatste woord zidas (zydas) al evenmin als het eerste in het werk 
van Leskien thuis, want beide zijn van vreemde oorsprong en het 
laatste zelfs in dubbele zin: immers noch de verbastering zidas, 
zydas, noch het daaraan ten grondslag liggende dzida, dzyda zijn 
oorspronkelijke Litouwse woorden. 

1) F. Miklosich, Die türki8chen Elemente in den süd08t- und osteuropäi8chen 
Sprachen in Denkschr. Akad. Wien, Philo8.-Hi8t. Ol. XXXIV (Wien 1884),291. 

:I) Zie voorgaande noot en F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der 
slavischen Sprachen (Wien 1886), 53. 
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