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HOLLANDO-SLAVICA 1:
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НЕТ

OUDRUSSISCHE

VERDRAG VAN 1229
door Jos Schaeken
VooJ.1Voord
In oudere wetenschappelijke tijdschriften vind je ze nog, de "Blattfiiller", de
"Lesekбrner", de "Sparsa". Het zijn kleine stukjes over van alles en nog wat: de
etyтologie van een woord, de forтulering van een рrоЬlеет, een verwijzing
naar een zeldzaaт boek, een kanttekening Ьij een ander artikel, een losse
waarneтing waar ieтand тisschien iets тее kan doen, enzovoort.
От de een of andere reden is deze traditie ver\oren gegaan. Ligt het aan de
redacties van tijdschriften die er vaak strikte regels ор па houden a\s het gaat
от de lengte van een artikel? Ligt het aan de universitaire wetenschappers die
ieder jaar een bepaalde hoeveelheid gedrukt papier moeten produceren? Of is
het papier siтpelweg тinder schaars geworden? Ное dan ook, de reeks "Hollando-Slavica" is bedoeld от de traditie nieuw leven in te Ьlazen.
Als het gaat от de eerste Nederlandse leerstoelen ор het gebled van
de slavistiek, dan koтt Groningen
pas ор de vierde plaats. Leiden
kreeg in 1913 Nicolaas van Wijk als
eerste gewoon hoogleraar, Amsterdaт in 1945 Bruno Becker, Utrecht
in 1964 Jan Meijer en Groningen in
1968 Andre van Holk. Zoek je naar
de eerste contacten tussen vertegenwoordigers van deze steden en Rusland, dan denk je тeteen aan de
relatie tussen Aтsterdaт en Peter
de Grote aan het eind van de zeventiende eeuw. Als vroegste contact
wordt ook vaak de koтst van Hollandse kooplieden in Archangel in
de tijd van Ivan de Verschrikkelijke
(1533-1584) genoeтd. Deze opvatting lees je Ьijvoorbeeld bij V.G.
Spirin in de inleiding tot de catalogus Russen еп Neder/anders (1989).

De serie wordt opgedragen aan
professor Reinier van der Meulen
(1882-1972), bekend om zijn -werk
over Nederlandse leenwoorden in
het Russisch. Zijn belangrijkste
boeken zijn De Hollandsche Zee- en
Scheepstennen in het Russisch uit
1909 en als vervolg hierop Nederlandse woorden in het Russisch uit
1959. De naam "Hollando-Slavica" is
ingegeven door Van der Meulens
driedelige reeks "Hollando-Russica"
in Тijdschrift voor Nederlandsche Taalen Letterkunde (1909-1911). Eerlijk
gezegd is de titel "Hollando-Slavica"
veel te vaag voor de eerste stukjes in
deze serie. Ze behandelen naтelijk
onderwerpen die zo dicht Ьij huis
zijn, dat ze eigenlijk "GroningensiaRussica" zouden тoeten heten.
Groningensia-Russica
28

Zjoernal

Severjanin

Jaargang 4

Maar je kunt veel verder terug in de
geschiedenis en wel tot 1229. In dat
jaar duikt de паат Groningen ор in
een Oudrussisch docuтent, het
zogeheten Verdrag van 1229.

den, over de geldigheid van vonnissen en over tol- en invoerrechten.
Ook de straffen die er ор verschil•
lende vergrijpen staan worden verтeld. Als je een vrije man verтoordt, dan kost je dat tien zilveren
grivna's; een lijfeigene kost slechts
een grivna. En als je een vrije vrouw
verkracht "а боудЬтЪ пърсже на
нси не быдъ сорома" (copie А),
dan тоеt je vijf zilveren grivna's
neerleggen; een vrouw "rnet schande"

Het Verdrag van 1229
Een duidelijkere titel voor dit verdrag is: "Het Verdrag van Mstislav
Davidoviё van Srnolensk rnet Riga
en de kust van Gotland". In ongeveer 1600 woorden worden hierin de
rechten en plichten opgesoтd van
kooplieden uit het Westen en Russen die handel drijven in Srnolensk
via de route Visby ор Gotland en
Riga. Het Verdrag is bewaard in
twee Oudrussische versies, de Gotland-versie en de Riga-versie. Van
beide versies bestaan drie copieёn,
aangeduid rnet de letters А, В, С
(Gotland-versie) en D, Е, F (Rigaversie). Het ziet er naar uit dat de
versies verschillende vertalingen zijn
van een Duits of Latijns origineel
dat tot nu toe niet is gevonden.
Het_ Verdrag is vooral belangrijk
voor historici en taalkundigen. Voor
letterkundigen тоеt beslist de openingszin geciteerd worden: Что сь..
дtетt.

ооидето

по

вЪремьнемь,

Nurnmer 1

("пьрвt.с
быдъ") is

на

нt.и

съръмъ

natuurlijk goedkoper
(een grivna). Ook de verkrachting
van een slavin kost je een grivnц"
тааr dat тоеt dan wel bewezen
worden door getuigen е а
боудоуть

на

<на>

него

посдоуси").

Taalkundig gezien is vooral copie А
interessant. De citaten hierboven
geven al aan dat je met soщmige
Ietters creatief тоеt oтspringen om
het woord te herkennen. Zo kunnen
ь, е en t. ор het eerste gezicht vrij
rnet elkaar uitgewisseld worden
(vergelijk in de aangehaalde zinnen
в-J;р~мьнемь теt вt.рымьмемь en
на н&и rnet на н:hи). Dit gebeurt
ook Ьij de letters ъ en о (vergelijk
CQp.Qмa en съръм·ь = MSR срам
(Modern Standaard Rusaisch).
Als
je goed kijkt, blijkt er wel degelijk
een systeem achter deze spellingsvariaties te zitten. Ook vind je in de
tekst een paar locale (westelijke)
trekjes zoals оу- aan het begin van
een woord waar je в(ъ)- zou verwachten (Ьijvoorbeeld оу:~ь..ти =
MSR юю-ь).

то

вi>рьмьнемь" (copie
А). Hierтee wordt bedoeld dat de
dingen door de tijd vergeten worden
als ze niet worden opgeschreven
(letterlijk: "Wat тettertijd gedaan
wordt, dat vergaat rnettertijd").
Historici krijgen via het Verdrag
gedetailleerde inforтatie over de
sociaal-econornische
verhoudingen
tussen de Westerse en Russische
handelspartners. Zo wordt verteld
over het betalen en innen van schul110
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Literatuurverwijzingen

Opvallend

Copie А van het Verdrag sluit als
volgt af: "Deze oorkonde is bekrachtigd door het zegel van al\e koop\ieden. Deze kwestie zijn overeengekomen de wijze kooplieden: Regenbode, Dethard, Adam (dat waren burgers ор de Gotische oever); Membem, Fredrik, Dumbe [?] (die kwamen uit Liibeck); Hendrik Goot
[Готь], Hildeger (die twee kwamen
uit Soest); Konrad Schele [Шхель]
en Johan Кind [Кинть] (die twee
kwamen uit Miinster); Bemard en
Volker (die twee kwamen uit Groningen); Ermbrecht en Albrecht (die
twee kwamen uit Dortmund); Hendrik Zeisig [Цижикъ] (uit Bremen);
Albrecbt Sluk [Слоукъ], Bernard en
Walter en Albrecht de voogd
(фоготь] (dat waren burgers in
Riga); en vele andere wijze goede
mensen".
De Westerse steden die genoemd
worden waren alle lid van de Hanze:
Liibeck, Soest (in Duitsland), Miinster, Dortmund, Bremen en natuurlijk ook Groningen. In copie А staat
er om precies te zijn: "Берw..рь

is

het

woordje

(J)ДВ

(Берw..рь (J)Дt Вълксрь"), dat in

het Oudrussisch uitsluitend voorkomt
in de Gotland-versie van het Verdrag, en dan alleen nog maar in het
boven vertaalde slot. Het lijkt ор het
Duitse woord oder maar dat is nooit
in de betekenis van 'en' gebruikt. Je
kunt een scenario bedenken waarin
een Rus een Latijns origineel vertaalde en tussen de Duitse namen
het Duitse 'en' wilde gebruiken.
DaarЬij haalde hij und en oder door
elkaar. Dat is nou wat je noemt een
"Verlegenheitslбsung".

Een korte biografie en Ьibliografie van R. van der Meulen is te vinden in: А.Н. van dt;n Baar, "Тhе
history of Slavic studies iп the Netherlands··, Beitriige zur Geschichte der Slawistik in nichtslawiscilen
Liindem (red. J. Hamm en О. Wytrzens), Wien, 1985, 346-349. Van der Meulens 'HollandoRussica" is verschenen in TNTL 28, 1909, 206-214; 29, 1910, 247-260; 30, 1911, 137-160. (Het is de
bedoeling dat in deze serie een volledige Ьibliografie van Van der Meulen verschijnt.)
De besle uilgave van het Verdrag van 1229 is: ТА. Sumnikova en V.V. Lopatin (red. R.l.
Avanesov), CмoлtJJCJSlfe Грамоты X/JJ-XIV веков, Moskva, 1963, 1&-.6-2. Een Duitse vertaling is te vinden in: К.
HOhlbaum, Hansisches Urlamdenbшh J, Halle, 1876, 72~79.
Over voпn en betekenis van het Duitse oder ten tijde van het Verdrag zie met name: J.E. Hkird, Mitlelmederdeu~St;h 'oder~
'oft' und Verwandtes. Eine chrono/ogische uлd dialekgcographische Untersuchung, OOteborg. 1967.
De catalogus Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis vaJJ de berrekkingen tussen Neder/and en Rusland 16()()..1917, 'sGravenhage, 1989 is geschreven door JJ. Driessen. Historische werken waarin de vcrmelding van Groningen in het
Vcrdrag van 1229 wordt genoemd zijn ЬijvoorЬeeld: II.A. Wijnne, HandeJ tn Qntwikkeling van de stad en prwincie
Grolfingen, Groningen, 1865, 8; P.J. Blok с.а., Qorkondenboek van Groningen en Drente, Groningen, 1896, 58; Р.А. Mcilink.
De NederlandscM Hanzcsteden tot het laatSle kwanaal der XIVe eeuw, ·~oravenhap 1 1912, 7...S, 79i Н.Р.Н:. Jaшen, •нцudel
em Ntjverheid 1000-lЗOOir, Algemene geschiedenis der Nederlanden 2, Haartem, 1982, 181. Over dc oudste attestatiu van
"Groningen" zic:; R.E. KUnzel с.а., Lexicon van nederlaщlse IOJIOniemen 101 1200, Amsterdam, 1988, tSS. AfЬeeJdingen van
de gcnoemde muntcn zijn tc;. vinden in: Russoa en Nederlanders, 1989, 25; J.W. ВociSma, "Dc archcologie van protohisto-risch Groningen", Groningen 1040. Archeologie en oudste geschi.edenis vgn de stad Groningen (red. J.W. Вoexsma е..а.),
Вedum.

1990, 45.

Nog verder terng
De vermelding van de Groningse
Bemard en Volker in bet Verdrag
van 1229 is het eerste schriftelijke
bewijs van handelsbetrekkingen
tussen Nederlanders en Russen.
Maar als het om andere tastbare
Ьewijzen gaat, kun je nog verder
terug in de geschiedenis en ook dan
kom je Groningen weer tegen. In de
stad Lodejnoe Pole, gelegen tussen
de Noordrussische Ladoga- en Onega-meren, zijn munten opgegraven
die in Groningen (en ook in de
hanzesteden Staveren en Deventer)
zijn geslagen in het rnidden van de
elfde eeuw. Ор bet moment dat dat
gebeurde zat dus Grigorij in Novgorod bet evangelie voor Ostrornir te
copiёren en werden de eerste overgeleverde berkebastbriefjes ор de
grond gegooid.

IJ.щl. Вълкерь (та два была изъ
Грюнигь)".
Dezelfde tekst met

hier en daar een andere spelling
vind je in de copieёn В en С. In de
Riga-versie heet Bernard Берr1икъ
en heet Groningen Гроули in de
copieёn D en Е en Г луг ли in F.
WaarschUnlijk zijn Гроули en
Глугли gewoon schrijffouten. Onder
de oudste vermeldingen van "Groningen" (sinds 1040) vind je niets wat
ор deze vreemde spellingen lijkt.
Daar komt nog Ьij, dat in de Rigaversie ook namen van andere steden
worden verhaspeld (zo heet Bremen
in copie F Драмь).
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